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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på Institutionen för Maskinkonstruktion på 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i samarbete med det svenska designföretaget People 
People. Projektet utfördes under sex månader och målet var att vidareutveckla en befintlig 
högtalare hos företaget samt att ta fram ett koncept för emballage. 
 
People People har tagit fram en högtalare i en låda av glas som tack vare sin transparens smälter 
in i sin omgivning och tar liten visuell plats. Den är tillräckligt stor för att kunna producera ljud 
av hög kvalitet. I elektroniklådan i högtalaren finns det möjlighet att koppla in en AirPort 
Express som möjliggör trådlös uppspelning av musik från en enhet med WiFi. I dagsläget kan 
högtalaren levereras färdigmonterad men kunden kan även välja att få endast de ingående 
komponenterna levererade som ett do-it-yourself-kit (DIY-kit) och själv specialbeställa glaset 
från en lokal glasmästare.  
 
Syftet med examensarbetet är att optimera konstruktionen av högtalaren för att minska antalet 
lösa komponenter, minska tiden och kostnaden för montering i fabrik samt att öka 
användarvänligheten vid montering. Vidare ska elektroniken och dess utformning i högtalaren 
ses över. Elektroniken ska vara kompatibel för en bred marknad och komponenterna ska kopplas 
på ett sätt som är optimerat för en enkel inkoppling av AirPort Express. Vidare är syftet att ta 
fram koncept för emballagen, dels för den färdigmonterade produkten samt för DIY-kittet, så att 
de är optimerade för den pall de kommer lastas på och på så sätt miljövänliga. 
 
Genom färre monteringskomponenter minskades tiden för montering och med det kritiska 
momentet reducerades. De tre hörnskruvarna ersattes med en specialkonstruerad hörnbit för att 
underlätta och gör monteringen mer intuitiv. Elektroniklådan, som tidigare legat omsluten av 
glas på baksidan, monterades med lufttillförsel både fram och bak, vilket även möjliggjorde 
insättning av AirPort Express efter montering.  Koncepten för emballagen som togs fram 
optimerades för transport och lastning på pall. Emballagen dimensionerades efter deras innehåll 
för att minska materialåtgång. 
 
 
 



 2 

 
 
 
 



 3 

  



 4 

 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2013:15 IDE 099 
 

Transparent Speaker 

   
   

Anahita Zolfaghari 
Approved 

2013-02-16 
Examiner 

Carl Michael Johannesson 
Supervisor 

Carl Michael Johannesson 
 Commissioner 

People People 
Contact person 

Per Brickstad 

Abstract 
This report describes a master thesis conducted at the Machine Department at the KTH Royal 
Institute of Technology in collaboration with the Swedish design company People People. The 
project was done during six months and the goal was to further develop an existing speaker that 
People People had developed and to generate concepts for the packaging. 
 
People People has developed a speaker in a box of glass that owing to its transparency blends 
into its environment and takes up little visual space. The speaker is large enough to produce high 
quality sound. In the electronics box in the speaker, it is possible to connect an AirPort Express 
that enables wireless music playback from a device connected to WiFi. In the current situation, 
the speaker is delivered fully assembled, but the customer can also choose to have only the 
components delivered as a do-it-yourself kit (DIY kit) and make a special order for the glass 
from a local glazier. 
 
The aim of the project was to optimize the design of the speaker in order to reduce the number of 
separate components, reduce the time and cost of installation in the factory and to facilitate the  
mounting. Furthermore, the electronics and the design of the speaker were to be reviewed. The 
electronics must be compatible for a wide market and the components must be connected in a 
way that is optimized for an easy connection to AirPort Express. A further aim was to develop 
the concept of the packages, both in the pre-assembled product, and DIY kit, so that they are 
optimized for the transport and in that way more environmentally friendly. 
 
With fewer components, the time of mounting and the critical moment was reduced. The three 
corners of the screws were replaced with a specially designed corner piece to facilitate and make 
the installation more intuitive. The electronics box that previously was enclosed by glass on the 
backside, was fitted with air supply both front and back, which enabled the insertion of AirPort 
Express after mounting. The concepts for the packages that were developed were optimized for 
transport. The packaging was design after the dimensions of the product in order to reduce 
material consumption. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete följer valda områden i en högtalares utveckling. Högtalaren heter People 
People Speaker och står för hållbarhet, miljömedvetenhet och design. Arbetet är utfört av en 
student på kungliga tekniska högskolan och handledare på företaget med en tidsperiod på 20 
veckor. 
 
Jag vill tacka min handledare på KTH, Carl Michael Johansson som visat genuint intresse för 
både produkten och arbetet. Björn Möller som bidragit med kontakter och styrt arbetet i rätt spår. 
Vill även tacka Paolo Mikael Kallio och Erik Nilsson på mekatronikinstutitionen som har hjälp 
till med mycket information.  
 
Till slut vill jag tacka Per Brickstad, Johan Frössén och Martin Willers på People People som 
med positiv inställning handlett detta uppdrag och ställt upp som bollplank och bidragit med 
verktyg för att genomgå arbetet. 
 

Anahita Zolfaghari  
 

Stockholm, Februari 2013 
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NOMENKLATUR 

Nedan finnes de beteckningar, förkortningar och den mjukvara som används under projektets 
gång. 

 

Beteckningar 
Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

𝜌 Densitet (kg/mm!) 

𝜎! Skjuvspänning (MPa) 

G Skjuvmodul (Mpa) 

λ Värmeledningsförmåga (W*m-1*K-1) 
U Spänning (V) 

F Frekvens (Hz) 

Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 
DIY Do it yourself 

QFD Quality Function Deployment 
FEM Finite Element Method 

Mjukvara 
 Solid Works 

  

 Rhinoceros 3D 
  

 ANSYS ADPL 
  

 Photoshop CS4 
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1  INTRODUKTION 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete av Anahita Zolfaghari vid Kungliga Tekninska 
Högskolan i Stockholm. Arbetet genomfördes på företaget People People som är ett 
konsultföretag, men bedriver även egna sidoprojekt. För att ge en bra bild av projektet ges 
nedan en grundlig introduktion där arbetets bakgrund, syfte, problembeskrivning och 
avgränsningar presenteras. Detta följs av en kravspecifikation och riskanalys. 
 

 

1.1 Bakgrund 
Hemelektronik ska vara användarvänligt, hemtrevligt och framtidssäkrad enligt People Peoples 
vision. Högtalaren lades upp på företagets blogg i november 2011 och har sedan dess fått stor 
publicitet på mässor och tidningar men även intressenter som investerare och företag. 
Högtalalaren konstruerades utifrån människors problemsituation med fokus på dessa 
frågeformuleringar: 
 

• ”Människor	   vill	   ha	   bra	   ljud	   i	   sitt	   hem.	   Hur	   kan	   produkten	   integreras	   med	   resterade	  
möblering	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt?”	  

• ”Människor	  har	  sin	  musik	   lagrad	  på	  olika	  digitala	  platser.	  Hur	  kan	  de	  spela	  musik	  utan	  
komplikationer	  och	  ett	  överflöd	  av	  kablar.”	  

• ”Elektroniskt	  avfall	  är	  ett	  stort	  miljöproblem.	  Hur	  ska	  en	  högtalare	  konstrueras	  utan	  att	  
ha	  någon	  stor	  miljöpåverkan?”	  

 
Resultatet blev People People Speaker, se Figur 1, med väggar av glas för att på så sätt smälta in 
i sin omgivning tack vare sin transparens. Till synes tar högtalaren en liten visuell plats samtidigt 
som den är tillräckligt stor för att producera bra ljudkvalité. 
 

               
 

Figur 1. Högtalaren i en hemmamiljö 
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I elektroniklådan finns det möjlighet att koppla in en AirPort Express som möjliggör trådlös 
musikspelning från mobiltelefonen eller annan enhet via Wifi. Detta eliminerar sladdar och 
bidrar till användarvänlighet och ett trevligare utseende. 

En högtalares storlek påverkar ljudkvaliteten, men ju större en högtalare är desto sämre är detta 
ur transportsynpunkt. Som det ser ut idag fraktas stora högtalarlådor innehållande mycket luft, 
runt om i världen. Detta har People People löst genom att erbjuda ett do-it-yourself kit (DIY-kit) 
som är exakt samma högtalare men monterad i ett platt paket. Glasskivorna som bildar 
högtalarlådan kan i det här fallet beställas från en lokal glasmästare. Detta paket är nästan hälften 
så stor som originalpaketet och betydligt mycket lättare. Transportbehovet minskas avsevärt och 
är väldigt bra ut ekonomisk- och ekologisk synpunkt. Denna lösning ger också möjlighet för 
kunden att ersätta hårdvara som gått sönder istället för att slänga hela högtalaren. 

1.2 Syfte 
Konstruktionen av högtalaren, det vill säga aluminiumlisternas monteringsteknik ska förenklas 
vilket ska bidra till en kortare tid för montering och färre lösa komponenter. Kostnaden av 
montering i fabrik ska minskas och användarvänligheten öka för momentet då kunden/montören 
ska montera ihop högtalaren. Målsättningen är att det inte ska vara möjligt att sätta ihop 
högtalaren på fel sätt med de pedagogiska manualer som följer med. Det ”kritiska momentet” ska 
också reduceras för att inte skada komponenterna, samt få kunden ska känna sig trygg. (Läs mer 
om det kritiska momentet i kapitel 4.3)  
 
Elektroniklådan ska gå hand i hand med de högtalarelement som produkten utgörs av. Den ska 
även vara anpassningsbar för marknader bland annat i Europa, Amerika och Asien, vilket 
innebär att de elektroniska komponenterna ska vara kompatibla med olika spänningar och 
frekvenser. De olika komponenterna ska även kopplas ihop (cabel managment) på ett bra sätt 
och lämna plats för en möjlig inkoppling av AirPort Express. Elektroniklådans utformning är 
också något som måste ses över för att få de nödvändiga certifieringarna som behövs när en 
produkt ska ut på marknaden, men också för att dess ingående komponenter ska vara så 
långlivade som möjligt. 
 
Förpackning som kommer i två utföranden; en färdigmonterad produkt och ett DIY-kit, som ska 
ha anpassade dimensioner för den pall den ska lastas på. Dessa två ska även vara kompatibla så 
de kan lastas på samma enhet. Dess emballage ska dels vara miljövänligt och inte 
överdimensionerat, samt vara lämplig för den typen av transport och miljö den kommer utsättas 
för under transporten.  

1.3 Begrepp 
En del begrepp har fastställts i denna rapport för att förenkla förståelsen för vilka delar och 
komponenter man behandlar. Några av dessa presenteras i Figur 2 och andra förklaras mer 
ingående i kommande kapitel. De olika högtalardelarna är markerade med olika färger. 
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Figur 2. Begrepp som används i rapporten 
 

1.4 Problembeskrivning 
Vid projektets start identifierades en rad utmaningar som behövdes utvecklas för att högtalaren 
skulle kunna släppas på marknaden. Bland annat var inte konstruktionen av aluminium ramarna 
helt optimal. Dessa monterades med fyra små skruvar i varje hörn, vilket inte monterades helt 
problemfritt. Detta skulle i praktiken medföra en lång monterings tid för fabriken som tillverkar 
denna men också irritation hos kunden som har köpt DIY-kittet. Dessutom fanns ett kritiskt 
moment när högtalarfronten skulle läggas på under monteringen. Ett annat problem som 
identifierades var placeringen av de elektroniska komponenterna i elektroniklådan, samt hur 
den skulle vara utformad och hur sladdarna skulle kopplas in för bästa resultat. Förpackningen 
var också ett outforskat område för denna produkt. Företaget hade väldigt enkel ambition med 
emballagen. En enkel förpackning med smådetaljer och enkel öppningsmekanisk som skyddar 
produkten längst hela logistikkedjan var målet. Användarvänlig och miljön stod i fokus här. 
Alltså inga yttre plastöverdrag eller ”emballage i emballage” varianter. 
 

1.5 Avgränsning 
Efter en tid i projektet avgränsades en del av projektet då hela processen med leverantör 
kontakter och certifieringar blev för brett område för en projektmedlem, samt att det inte mötte 
det område som projektmedlemmen var inriktad på. Problemområdet avgränsades då till att 
endast ta fram ny konstruktion för högtalarramen för att förenkla monteringen, identifiera de 
komponenter som ingår i elektroniklådan, samt en bättre konstruktion för den, och slutligen en 
förpackning till högtalaren. Prioriteringen låg på att ta fram koncept som samverkar med 
varandra för ett fungerande slutresultat. Här har olika tillverkningsprocesser endas kollats på 
ytligt för att bedöma ekonomin. Dessutom har inte specifika elektronikkomponenter valts ut utan 
mer allmänt. Slutligen har exakta mått till förpackningen inte tagits fram av projektmedlemmen 
då detta lämnades till en leverantör och det gjorde även de tryck och instruktionsmanualer som 
skulle med emballaget. Några exakta mått togs inte heller fram på förpackningen då 
komponenterna inte var definierade innan projektets slut. För övrigt är CAD-ritningarna som är 
tillverkade i Rhinoceros 3D gjorda av projektets handledare. Sedan har materialval endast kollats 
på ytligt då det ansågs att en grundlig undersökning redan hade gjorts innan projektets start. 
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1.6 Kravspecifikation 
Nedan följer en kravlista för de tre olika områdena som har kollats på. En förklaring för dessa 
krav och önskemål följer i resultatkapitlet. Samtliga krav har viktats i viktningstabeller och 
presenteras i Bilaga 1 - 3. 
 
Konkreta krav: 
Ramkonstruktion 
- Kortare monteringstid 
- Färre skruvar 
- Logisk montering 
- Miljövänlig 
- Bevara utformningen 
- Demonteringsmöjligheter 
- Tekniskt tilllämpbar 
- Verktygssnål 
- Tillverkning 
- Samverkan med glaset 
- Kritiska momentet 
- Återvinningsbar 
- Företagets åsikt 
 
Elektroniklåda 
- Wifi signal 
- Färre skruvar 
- Värmetransport 
- Möjliggöra AirPort insättning 
- Bevara tidigare utformning 
- Lättmonterad 
- Logisk montering 
- Interface 
- Samverkan med glaset 
- Miljövänlig 
- Tekniskt tillämpbar 
- Få sladdar 
- Inkapslad elektronik 
- Anpassad till olika el-nät 
- Företagets åsikt 
 
Förpackningen 
- Kort förpackningstid 
- Perforerings möjlighet 
- Tryckmöjligheter 
- Miljövänlig 
- Skyddsmaterial 
- Pallvänlig 
- Miljövänlig sammanfogning 
- Enkel förpackning 
- Användarupplevelse 
- Företagets åsikt 
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1.7 Riskanalys 
För att identifiera och undvika de potentiella riskerna under projektets gång gjordes en riskanalys 
som finnes i Bilaga 4. (Van der Cruyssen, 2007). 
 
Riskanalysen visar att den största risken under projektet var att standarder ändrades under 
projektets gång. Detta hade kunnat medföra att tidsplaneringen fallerade och ny planering 
krävdes vilket skulle ha påverkat projektets kvalitet. För att undvika detta gjordes kontinuerliga 
uppdateringar av berörda parametrar och informationssökningar. Det lämnades även utrymme 
för oförutsedda händelser i tidsplaneringen då risken att standarder och krav ändrades var stor.  
Den näst största risken var oförmågan att hålla tidsfristen. Detta hade kunnat påverkat företagets 
effektivitet för lansering både ekonomisk och tidsmässigt.  Detta förbyggdes genom detaljerad 
tidsplanering som ständigt uppdaterades och rådgivning av handledare.  
 
Även brister i kommunikation med företag ansågs vara en risk som rankades högt. Detta då 
företagets bakgrund skiljer sig från arbetssättet på KTH. För att motverka detta skapades tydliga 
kommunikationsvägar, transparens och kontinuerlig återkoppling. Andra risker påvisades också 
men ansågs mindre viktig. 
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2  METOD 
I detta kapitel presenteras de metoder som användes samt hur dessa användes under projektets 
gång. Inledningsvis presenteras förstudien följt av tillvägagångssätt för informationssökning, 
validering, workshop, intervjuer samt forskningsmetodiken bakom projektet. Slutligen 
presenteras projektmodellen.  

 
 

2.1 Förstudie 
Initialt låg fokus på att lära känna den givna produkten som skulle utvecklas. Detta gjordes 
genom användarobservationer av hur produkten monterades (källa). Denna metod går ut på att 
analysera användandet av produkten, vilket har som syfte att öka förståelsen för vilka moment 
under monteringen som upplevdes problematiska, och vad som kunde förbättras.  

2.2 Informationssökning 
En omvärldsanalys ger en uppfattning för hur marknaden ser ut, vilka eventuella patentintrång 
som man kan göra och hur andra har löst liknande utmaningar. Det utfördes en 
informationssökning i form av en omvärldsanalys för att få en bättre bild av vilka liknande 
produkter det fanns på marknaden. Det undersöktes huruvida dessa befintliga produkter hade 
samma problemområden vid montering/användning som den givna högtalaren och hur dessa 
problem i sådant fall var lösta.  Informationssökningen gjordes huvudsakligen på internet och via 
patentverkets hemsida, samt googlepatent. Övrig informationssökning gjordes i böcker och 
genom att ta experthjälp från personer som är specialister inom området. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Den informations som hittades och användes granskades kritiskt och pålitlighets kontroller 
gjordes. Triangulation är en metod för att försäkra sig om källans trovärdighet. Denna process 
används bland annat för att undersöka ett problem från flera olika vinklar men främst för att 
säkerhetsställa information. Detta gör man genom att hitta samma data på varierande platser och 
medier. (Johannesson, 2004) (Denscombe, 2007). 

2.4 Workshop 
För att få fram olika koncept arrangerades en workshop i företagets lokaler. I workshopen deltog 
14 personer, inbjudna genom socialmedia. De deltagande personerna kontaktades då de har en 
relation till projektmedlem och har en relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. 
Deltagarna fick ett informationsblad innan workshoppen för att bli mer bekanta med produkten. 
På plats fick de en noggrann monteringsgenomgång, presentation om företagets ambitioner och 
en tydlig agenda. Därefter delades dessa in i tre grupper. I varje grupp fanns en handledare från 
företaget, en deltagare som är ute i arbetslivet och två till tre studenter. Denna sammansättning 
av grupp gav god spridning av synvinklar, problemupplevelse och vägledning. Efter 1,5 timmar 
skulle en deltagare från varje grupp presentera tre av de lösningarna som de upplevde vara mest 
hållbara. Se Figur 3 för agenda. (Johannesson, 2004). 
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Figur 3. Agenda för workshop 

2.5 Intervjuer 
Den intervjumetod som användes under projektet kallas ostrukturerad intervju. Dessa baseras på 
att en eller flera frågor förbereds varefter resterade frågor baseras på svaren. (Ritzén, 2011).  
 
Under projekttiden har två intervjuer har utförts i fysiska möten. Fördelen med att genomföra en 
intervju på detta sätt är att mottagaren uppfattar svaren på ett lättare sätt än under en 
telefonintervju, se Bilaga 5-8.  Även två telefonintervjuer hölls då det inte fanns möjlighet till 
personlig intervju på grund av geografiska orsaker. Vidare utfördes tre intervjuer via mail. 
Fördelen med en intervju via mail är att respondent har utrymme för asynkronsikt tänkande och 
inte känner någon tidspress. Nackdelen är att de efterföljande frågorna kan komma ur kontext 
med anledning av tidsfördröjning. 

2.6 Forskningsmetoder 
Kvalitativa forskningsmetoder har används i detta projekt. Dessa har används under 
användarstudierna och intervjuerna. I en kvalitativ metod sker informationsinsamlingen och 
analysprocessen parallellt för att forskaren vill fånga människors handling, dessa handlingars 
orsak och deras betydelse. Denna metod lämpade sig då en djupare förståelse för produkten 
krävdes mer än att generalisera den som vid kvantitativ forskningsmetodik. (Berglund, 2010) 
(Nationalencyklopedin, 2012). 

2.7 Projektmodell 
En agil modell som kallas Stage-gate processen, användes under projektet. Detta arbetssätt 
utgörs av delmål och kontinuerlig återkoppling som tar koncept till färdig produkt. Denna metod 
är en användbar process under ett produktutvecklingsprojekt som detta. (Tonnquist, 2004). 
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Då examensarbete bestod av tre olika steg: ramkonstruktion, elektroniklåda och emballage gick 
projektet genom denna process tre gånger. De olika stadier som sattes upp var förstudie, 
informationssökning, produktutveckling och rapportskrivning, se Figur 4. 
 

 
 

Figur 4. Stage-Gate modellen 

2.8 Konceptval 
Det slutgiltiga konceptet togs fram med viktningstabeller.  De krav och önskemål som fanns (v) 
uppskattades på en skala 1-5, där 1 står för icke välmötta krav och 5 för mycket väl mötta krav. 
Även kraven viktades (W) som olika viktiga. 5-4 stod för skallkrav, 3-2 för börkrav och 1 för 
önskemål. Resultatet av detta visade de förbättringar som de nya koncepten medförde. En 
konkretisering av de kraven som sattes upp följer här. 
 
En annan metod som går att använda är QFD som är en mer avancerad konceptvalsprocess som 
används för att omvandla slutanvändares krav och en produkt med kvalitetstänk. Denna metod 
användes inte i detta projekt då relationerna mellan kraven inte var så pass relaterade. Dessutom 
måste kraven vara mätbara vilket inte går hand i hand med produktutvecklingen av detta projekt 
då många krav var tekniskt upplevda. (Johannesson, 2004). 

2.9 Testning 
För att skapa en subjektiv uppfattning om de upplevda problemen utfördes samma process av 
projektmedlemmen själv. Detta i syfte att ge en ökad förståelse för produkten och problemen 
ifråga. Då en betaprototyp till högtalaren fanns tillgänglig gjordes flera tester. Detta för att 
undersöka dess gränser, vilket är fördelaktigt då en beta prototyp inte skiljer sig så mycket från 
den slutgiltiga produkten. Ett sådant test ger bättre uppfattning än tester som görs på datorn via 
CAD- och FEM mjukvara då det ger utrymmer för sanna mätningar snarare än tekniska 
mätningar. (Källa) 
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3  TEORETISKA REFERENSRAMAR 
I detta kapitel presenteras de teorier som har varit grunden för examensarbetet. Den presenterar 
fakta om olika produktutvecklings metoder. 

 
 

3.1 Den fria kreativa processen 
Förr var det vanligt att man utvecklade produkter efter ”bottom-up” metoden. Det innebär att 
stegvis arbetar sig upp i systemnivån till en färdig produkt. Det var främst en prototyp som 
skapades för att sedan utvärderas och förbättras med tester på denna (”trial and error”). En sådan 
metod är oftast dyr, resurs- och tidskrävande att använda sig av då ändringar när prototypen inte 
ger tillfredställande resultat leder till omarbetningar, nya tester och ny prototyp. Idag identifieras 
marknaden främst av kundens krav och önskemål samt kortare utvecklingstid och kortare 
utvecklingstider, vilket ställer kraven effektiv produktutveckling. Därför undviker man ändringar 
i ett sent skede i produktutvecklingsprocessen. Detta tillvägagångsätt kallas ”top-down”. Från de 
identifierade funktionskraven tas olika koncept fram som utvärderas varav en lösning, alternativt 
en kombination av flera lösningar, väljs för att sedan arbetas vidare med på en mer detaljrik nivå. 
Analys och utvärderingen av en produkt bör i största mån göras i datorn med hjälp av mjukvara 
som CAD, FEM och andra behjälpliga metoder. (Johannesson, 2004) 
 
Ibland är en ”bottom-down” metod mer lämplig eller ett bra tillägg till ”top-down” metoden. 
Detta kan bero på att det saknas en känd algoritm för det specifika problemet vilket leder till att 
problemet inte kan lösas tillräckligt snabbt eller inte ger tillräckligt tillförlitliga svar. 
(Johannesson, 2004). 
 
För det aktuella projektet fanns redan en prototyp då man för marknadsföringens skull 
konstruerade en snabb lösning för att hinna ställa ut högtalaren på en stor mässa i Las Vegas. 
Resultatet blev bra och hjälpte till att identifiera de upplevda produktegenskaperna och inte bara 
de tekniskt mätbara. (Johannesson, 2004). 

3.2 Drivkrafter 
Produktutveckling är ett uttryck som innefattar en rad olika typer av utvecklingsområden och så 
kallade drivkrafter, som denna högtalare har gått igenom i dess utvecklingsprocess. Den första är 
teknikdriven utveckling som innebär att en ny teknologi introduceras som inte förväntades av 
marknaden. För denna högtalare är det den möjliga trådlösheten som kan appliceras om kunden 
så önskar. Detta innebär att konsumenten kan välja att köpa en extra produkt om intresset finns 
för att ha funktionen trådlöshet eller bara använda den som en vanlig högtalare.  Dels är det 
valbarheten som är unik (skräddarsy efter egna behov), men också tekniken att använda en redan 
befintligt och välkänd produkt som integreras med högtalaren som inte kunde förutses. Den 
andra drivkraften är den marknadsdrivna utvecklingen. Detta grundar sig i att förstå marknadens 
krav och liknande produkter för att sedan på nya sätt koppla samman kända och beprövad teknik 
för att uppfylla de kundkrav man står inför. För högtalaren kan man definitivt nämna att dess 
transparens som utgörs av glasväggarna och återigen möjligheten att tillämpa egenskapen 
trådlöshet. Även DIY-kittet är ett tillägg som skapats av denna drivkraft. Det lockar en 
kundgrupp som är intresserade av att sätt ihop sin högtalare och kanske till och med vill anpassa 
den ännu mer efter egna önskemål, exempelvis använda andra högtalarelement eller förslagsvis 
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använda sig av något annat material istället för glas. Den sista drivkraften är något som har 
kommit att få större betydelse under de senaste tjugo åren och är något som präglar företaget. 
Nämligen den samhällsdrivna utvecklingen.  Denna grundar sig på regler och bestämmelser som 
måste uppfyllas gällande bland annat säkerhet och miljö. Detta har lämnat stort avtryck på 
högtalaren då företaget har i större utsträckning använt sig av komponenter och material som går 
att återvinna och inte utsätter någon för fara. Det är även här idén om DIY-kittet kläcktes då det 
mer än halverar vikten, som i sin tur bidrar till ett mindre paket som skeppas runt om i världen. 
(Johannesson, 2004).  

3.2 Tekniskt upplevda produktegenskaper 
På senare tid har produkters tekniska prestanda och tekniska data blivit en egenskap som tas för 
givet av konsumenter. Så det har blivit allt svårare för företag att konkurrera ut liknade produkter 
enbart genom teknisk prestanda och de upplevda egenskaperna som produktens form, färg, 
känsla, sinnesintryck, ergonomi med mera har fått ta större plasts. (Johannesson, 2004). 

3.3 Syntes 
Metodens första steg börjar med att definiera vad som ska åstadkommas med produkten. I detta 
moment skall även de tekniska kriterierna tas upp. Med denna grund kan ett syntessteg tas där 
lösningar för hur kraven i steg ett kan fullgöras. För att kunna utvärdera dessa i steg 4 på ett bra 
sätt brukar en modell göras som ett tredje moment och jämföras mot specifikationskriterierna. 
Om konceptet uppfyller kraven är det en godkänd lösning, annars återgår man till steg två och 
hittar nya lösningar. Denna problemlösningsprocess upprepas tills en eller flera lämpliga 
lösningsalternativ tagits fram. Den lösning som uppfyller kriterierna på bästa sätt, blir därmed 
slutkonceptet och vidareutvecklas och i vissa fall kompletteras. (Johannesson, 2004). 

3.4 De tio gyllene reglerna 
De tio gyllene reglerna för Ecodesign är en summering av många olika riktlinjer som kan hittas 
på olika företags processer och i olika handböcker, se Bilaga 9. Metoden hjälper till att 
tydliggöra vad som behövs göras för att miljöeffektivisera en produkt samt att se vilka 
förbättringar som har gjorts under en produktutvecklingsprocess. Då kan man jämföra resultat 
och kartlägga vart produktutveckling har varit lyckad. Dessa regler är inte satt i någon 
prioriteringsföljd utan är lika viktiga. Det finns många sätt att behandla en produkt som ska 
förbättras ur miljösynpunkt. Beroende på vilken produkt det handlar om bör angreppssättet 
variera. Denna metod består av tio angreppspunkter som är lämpliga att anträffa på produkten 
man analyserar. Figur 5 visar en bild på produktens livscykel och vart de olika miljöreglerna 
påträffas. (Luttropp, 2004) 
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Figur 5. En produkts livscykel i tio steg 

3.5 Datamodelering av högtalarskalet 
En simplifierad och grov modell av högtalaren modellerades med FE-koden ANSYS ADPL i en 
statisk strukturmekaniks modell. För att göra simuleringarna så korta som möjligt valdes 
högtalaren att modelleras med skalelement av parabolisk karaktär. Med paraboliska element 
förenklas glasskivorna så de enbart representeras av en yta som man ger egenskapen tjocklek till 
vilket gör att man kan åstadkomma korta simuleringstider jämfört med en solidmodell. Skalen 
antas vara ideellt limmade mot varandras ränder. Se Figur 6 för slutgiltig skalmodell.  
 

 
 

Figur 6. Skalmodell av högtalare i FEM-applikation 
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Då det härdade glaset, som högtalaren är byggd av, i princip saknar egenskapen att töjas plastiskt 
valdes en materialmodell som representerar ett linjärelastiskt material, se Tabell 1. 

Tabell 1. Materialdata, härdat glas. 

Storhet	   Värde	   Enhet	  
𝐸	   70 · 10!	   𝑀𝑃𝑎	  
𝜌	   2,44	   𝑘𝑔/𝑚𝑚!	  
𝜎!	   175	   𝑀𝑃𝑎	  
𝐺	   280,5 · 10!	   𝑀𝑃𝑎	  

 
Två lastfall valdes att analysera, det första att ett stort barn lägger sig över högtalaren och det 
andra att man tappar ett objekt på ett hörn. Både barnet och objektets resulterande kraft ansattes 
till 500 N. Applicering av randvillkor skedde mot den nedre ytan som representerar glasbiten 
mot marken vilken högtalaren vilar på. Ytan antogs vara fast inspänd mot marken. 

3.6 AirPort Express 
AirPort Express är en produkt som har lanserats av Apple Inc. AirPort Express stödjer Wi-Fi 
med 802,11n samt dubbla simultana frekvensband vilket resulterar till utsända frekvenser på 2,4 
GHz och 5 GHz synkroniskt. Detta för att den använda trådlösa enheten automatiskt ska ansluta 
till det effektivaste bandet och därmed få snabb överföringshastighet. Den används också för att 
utöka ett trådlöst nätverks räckvidd vilket är fördelaktigt för privatpersoner som bor i större hus 
och endast kommer åt sitt nätverk i ett fåtal rum. (Apple.se, 2013). 
 
Ett annat användningsområde är att en AirPort Express som är inkopplad med en 3,5 mm 
ljudsladd i högtalaren agerar trådlöst. Detta fungerar för samtliga datorer, telefoner, surfplattor 
och andra liknande enheter från Apple Inc, se Figur 7. (Apple.se, 2013). 
 

 
 

Figur 7. Anslutning via mobil till högtalare 
	  

I början av juli 2012 lanserades en uppdaterad version av AirPort Express. Denna hade fler uttag 
och hade helt andra dimensioner, se Figur 8, vilket innebar att elektroniklådan behövde vara 
större samt att sladdarna behövde modifieras då kontakterna sitter på en annan sida.  
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Figur 8. F.v dimentioner på gamla och nya AirPort Express 

3.7 Trådlösa störningar 
För att skapa signalvägar som är obehindrade ska man korrigera trådlösa barriärer alternativt 
ändra placeringen av Wi-Fi enheten. Beroende på vilket material väggarna i ett hus är tillverkat 
av kan signalen variera. Detta då vissa material reflekterar och/eller absorberar. Nedan visas 
Tabell 2 som visar vanliga materials störningspotential.  
 

Tabell 2. Materialdata, härdat glas. 

Material typ Störningspotential 
Trä Låg 
Gips Låg 
Syntetiska material Låg 
Glas Låg 
Vatten Medel 
Tegel Medel 
Marmor Medel 
Betong Hög 
Skottsäkert glas Hög 
Metall Mycket hög 

   
En signalstörning kan medföra en kortare räckvidd mellan de samverkande enheterna, minska 
Wi-Fi nätverkets effektivitet genom långsammare anslutning och stundtals/total 
uppkopplingsförlust. (Apple.se, 2013) 

3.8 Förändrade villkor 
Produkter har under de senaste decennierna blivit mer komplexa och innehåller olika 
teknikområden i samma system och avlöser varandra alltmera kontinuerligt. Därför är det viktigt 
för företag att hålla sig uppdaterade och lägga stor fokus på design och konstruktion om man vill 
ha en stark konkurrenskraft. I ett tidigt skede under detta projekt lanserade Apple en ny AirPort 
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Express men ny geometri och omplacerade utgångar, vilket betydde att högtalarens 
elektroniklåda behövdes modifieras och anpassas. Detta kan låta som en simpel ändring, men 
utvecklingen av en enkel produkt kräver vanligen större utvecklingsinsats. (Johannesson, 2004). 

3.9 AC/DC omvandlare 
Produkter har en AC/DC omvandlare för att konvertera växelström till likström. Dessa är mycket 
vanliga i elektriska produkter som har kretskort eller andra system som kräver likström. I Bilaga 
10 följer en beskrivning som steg för steg förklarar hur en vågformad växelström transformeras 
till en rak likström.  

3.10 Termiska egenskaper 
Den effekt som används i system som byggs upp av elektroniska komponenter omvandlas till 
värme.  Denna värme skadar och försämrar material och komponenternas kvalitet ut 
funktionssyfte. Dielektriska material, metaller och isolatorers elektriska- och 
värmeledningsförmåga försämras när temperaturen ökar vilket kan leda till att de smälter eller 
börjar brinna. Detta kan motverkas genom kylning på olika sätt.  
 
Första metoden kallas konvektion och går ut på att den omgivande luften blir värmebäraren. En 
varm elektrisk komponent utsöndrar värme till den omringade luften, som i sin tur transporterar 
värmen genom diffusion eller blås. En annan metod är strålningsmetoden. Då strålning inte 
kräver ett medium då den går genom transparanta medier och vakuum. Den sista metoden går ut 
på att förflytta elektriska komponentens värme till en intill liggande kropp som har termisk 
kontakt. Samtliga metoder används i elektriska system och kräver olika utvägar designmässigt. K 

3.11 Termiskmotstånd 
Olika material transporterar värme olika bra. Allmänt gäller att ett material som leder elektricitet 
bra, är även en bra värme-transportör men det finns undantag. Tabell 3 visar olika materials 
värmeledningsförmåga.  
 

Tabell 3. Materials värmeledningsförmåga  
 

Ämne Värmeledning (W*m-1*K-1) 
Silver 430 
Koppar 390 
Guld 320 
Aluminium 236 
Platina 70 
Kol (kvarts) 8 
Glas 1 
Vatten 0,6 
Järn 80 
Lödtenn (63/37) 36 
Kisel 148 
Högdopat kisel  80-100 
Keramik (Al2O3) 17-24 
Luft 0,162 
Ull 0,05 
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3.12 Cirkulerande luft 
Ibland är det nödvändigt att kyla kylflänsen med forcerad cirkulerande luft. Fläktar, monterade i 
närheten av effekt komponenter, eller byggda in i kylflänsen, blåser luft över dessa. Figur 9 visar 
en kylfläns med inbyggd fläkt.  
 

                                               
 

 

Figur 9. Kylfläns med inbyggd fläkt 

3.13 Spänning och frekvens 
För att anpassa högtalaren för en globalmarknad måste de olika elnäten runt om värden kunna 
hanteras. Dels varierar utseende på eluttag och kontaktdon, men även spänning och frekvens 
skiftar i de olika länderna. Figuren 10 nedan visar en världskarta som visar fördelningen av 
variation.  
 

 
 
 

Figur 10. Spänning och frekvens variation världen över 
 
För att kunna hantera dess spänningar måste en AC/DC omvandlare användas som kan hantera 
spänningar inom intervallet 100-240 V. Detta för att inte behöva göra för stora förändringar på 
produkten beroende på vilket land den ska säljas i.  
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3.14 Förpackningsdesign 
Ett emballage behövs för alla produkter som behöver skyddas, hanteras och levereras från 
producenten till användaren. Emballaget har många roller i ett logistiksystem och kan påverka 
effektiviteten avsevärt. Anledningen till dess stora påverkan är att produkten färdas genom 
många processer och aktörer innan den når sitt mål, där alla stationer har olika krav och 
preferenser på förpackningen. I boken förpackningsterori listas de funktioner och krav som 
vanligast förekommer hos dessa; skydda produkten, gruppera produkter, göra hantering och 
lagring kostnadseffektivt, göra distributionen kostnadseffektiv och bära på nödvändig 
information. (Johnsson, 1998). 
 
Kraven på ett emballage kan delas upp i två tydliga kategorier. De fysiska kraven, som behandlar 
förpackningens dimensioner (där struktur, form och storlek ingår) samt dennes materialtyper. 
(Parsons, 1997). 
 
Detta är viktigt att skapa en förståelse för vilken inverkan detta har en i logistiksystemet. 
Materialvalet påverkar indirekt enbart produkten, vilket är kopplat till omgivningen 
förpackningen kommer förvaras-, hanteras- och transporteras i, och ska därför anpassas efter det. 
(Hargreaves,  1991). 
 
Utförs förpackningsdesignen på rätt sätt kan företagen se till att produkten levereras på rätt plats, 
vid rätt tid och lämplig kostnad, vilket är de tre grundläggande pelarna i logistiksystemet 
(Parsons, 1997). 

3.15 Förpackningsskydd 
En av emballagets vitala funktioner är att skydda produkten. En skada som uppkommer kan 
medföra stora ekonomiska kostnader för företaget beroende på hur stor den är då alla resurser 
som har satsats på produkten förloras. Andra kostnader som kan uppstå är ersättningskostnader 
för skadade produkter och förseningar som påverkar slutkonsumentens upplevelse. [7]. Detta kan 
förebyggas genom att välja hantering och transport som är lämplig för produkten i fråga, samt 
göra en bra förpackningsdesign. En skada kan ses som ett dåligt samspel mellan logistiksystemet 
och förpackningsdesignen och att de inte är anpassade efter varandra. 
 
Det är inte ovanligt att en produkt omlastas flertalgånger under utdelningen vilket leder till en 
högre risk för skador av fall, vibrationer och stötar. 
 
Det finns många exempel på att skador som fukt hade kunnat förebyggas om rätt emballage hade 
konstruerats. Figur 11 nedan visar statistik av de vanligaste orsakerna till skada på produkter som 
ska distribueras. (Lox, 1992). 
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Figur 11. Statistik för orsaker till förlust och skador på förpackningar i logistikkedjan 
 
En annan viktig egenskap en förpackning bör ha är dess hanterbarhet. Detta påverkar logistiska 
systemets effektivitet och kostnaden för de olika processerna och aktörerna som gås igenom. 
Förpackningens hanterbarhet influera många aspekter i logistiken, bland annat lastning och 
plockning under transport men också volymeffektivitet. (Lox, 1992). 
 
Gruppackning, eller sam-packning, är ofta förekommande ord som och innebär att man förenar 
mindre förpackade produkter på en lastbärare. Detta minskar kostnaderna då det är effektivare att 
hantera flera samlade produkter istället för enskilda enheter. Vid modulanpassad förpackning 
kan fler emballage få plats på en exempelvis en lastpall och därmed har företaget gjort 
besparingar volymmässigt. (Lox, 1992). 

3.16 Förpackningsdesignens ekonomiska betydelse 
Förpackningens form och dimensioner ska designas för bästa volymbesparing när en produkt ska 
sampackas med olika emballage. Figuren 12 nedan visar ett exempel på detta. En dålig design på 
ett emballage som ska sampackas är sfäriska eller osymmetriska. Då förpackningen influerar 
många aspekter i den logistiska kedjan kan ökade förpackningskostnader vara acceptabla för att 
minska kostnader i andra delar och därmed få en minskad totalkostnad. (MTT032, 2002). 

 
 

Figur 12. Lämpliga dimensioner och former för förpackningsdesign med avseende på lastpallar 
 
 
Materialkostnaderna är i regel minst lika höga som arbetet för att paketera då detta ofta sker 
manuellt och är därför en betydande arbetskostnad. Som tidigare nämnt lastas godsen oftast ett 
flertal gånger och använder flera typer av transportmedel vilket bland annat leder till en ökad 
hanteringstid. Detta ökar produktens pris men inte värde. För att på bästa sätt reducera dessa 
kostnader kan man använda sig tillsammans med modulanpassning den så kallade 
enhetslastprincipen som innebär; ”...att flera små godsenheter (exempelvis lådor) lastas i en 
större godsenhet (exempelvis container). Denna större enhet skall lastas så nära avsändaren som 
möjligt och transporteras i obrutet skick så långt fram till mottagaren som möjligt”. Resultatet 
blir att hanteringskostnaderna reduceras. De minde emballagen skyddas mot yttre krafter vilket 
gör att företagen kan använda en enklare och billigare typ av förpackning. (Dominic, 2000). 

3.17 Informationsbärare 
Ett emballage har en skyldighet att ge korrekt och lagom mängd information för att effektivisera 
lagring och utdelning. Detta kan uppnås genom tydlig information till personal och datasystem 
som ska hantera produkten. Exempel på information kan vara hanteringsregler, utmärkta 
varningar vid ömtåliga produkter, destinationsinstruktioner och produktidentifikationer . Det är 
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viktigt att anpassa sitt gränssnitt till de aktuella krav och informationssystem som förpackningen 
kommer transporteras ut med. (Parsons, 1997). 

3.18 Wellpappförpackningar 
Wellpapp är konstruerat med två plana papperslager med ett vågformat papperslager i mitten, 
som har limmats ihop, se Figur 13. De två plana skiktet utgör dess styrka och sammanhållningen 
och det vågformade som kallas flutning skyddar produkten mot stötar och yttre påfrestningar.  

 
 
 

Figur 13. Wellpappskivas uppbyggnad 
 
Wellpapp är ett anpassningsbart material och kan anpassas efter produktens- och kundens krav. 
Nackdelen är skyddsbegränsningar samt att wellpapp inte är resistens mot fukt. Vidare är 
materialet även känsligt mot hantering med vassa föremål såsom exempelvis truckgafflar. En 
annan nackdel är att wellpapp kan repa glansiga ytor som exempelvis glas som produkten i fråga 
utgörs av. Vid perforering måste sömmen läggas parallellt med wellpappens vågor som Figur 14 
visar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Figur 14. Godkänd grönmarkerad perforerings riktning och icke godkänd rödmarkerad riktning på perforeringar på 
wellpapp. 

 
 

Fluting 
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4  RESULTAT AV FÖRSTUDIE 
Projektet baserades på en befintlig högtalare med ett visst tillvägagångssätt för montering. 
Denna högtalare var ämnad för förbättring och utveckling. Nedan följer en genomgång av den 
beintliga högtalaren följt av resultatet av det utförda arbetet. 

4.1 Befintlig ramlösning 
Högtalarramen bestod av 12 lister som höll ihop produkten. Fyra av dessa var 400 mm och 
definierade högtalarens bredd. Högtalarens höjd bestämdes av lister med längden 310 mm och 
djupet av lister med längden 80 mm, se Figur 15. Ramen som dessa lister byggde upp hade en 
volym som var anpassad till högtalarelementen. Profilen var framtagen för att en M2 skruv 
kunde skruvas i samt att en 6 mm tjock glasskiva och tätning skulle fås plats. 
 

 
 
 

Figur 15. Ramlisternas profil och längd 
 
Listerna sammanfogades med hjälp av specialkonstruerade hörnbrickor, se Figur 16. 
 

           
 

Figur 16. Hörnbrickans utformning och dimension. 
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Hörnbrickans mitthål var avsett för en specialdesignad triangel, vars uppgift var att spänna åt 
glasskivorna mot listerna för att undvika skaller under användning av produkten, se Figur 17 och 
XX (bild på när triangel, glas och ramar). Vid åtdragning av mittenskruven fick triangelns 
avfasade kanter kontakt med glaset och bildade ett tätt förband.  
 

 
 

Figur 17. Triangelbrickans utformning och dimention 
 
Slutligen sattes en vinkelbit på varje hörn för att dölja hörnbrickorna och skruvarna och få 
ramkonstruktionen att upplevas helt kvadratisk, se Figur 18. 
 

 
 

Figur 18. Vinkelbitens utformning och dimention 
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4.3 Det kritiska momentet 
Det kritiska momentet vid montering skedde i dess slutskede. Frontglaset med högtalarelementen 
placerades på lådan som Figur 19 visar (gör om bilden så glaset läggs på ovanifrån.) Varefter de 
fyra sista listerna utplacerades och samtliga glas skruvades åt. 
 

     
 

 Figur 19. Nedsänkning av frontglaset i resten av lådan 
 
 
Frontglaset lades på plats med de små hörnbrickorna som stöd.  På grund av hörnbrickornas 
storlek var träffytan liten, vilket visas i Figur 20 och 21. Vid montering av frontglaset krävdes 
således säker hand och tålamod för att säkerställa exakt placering och samtidig kontakt med alla 
fyra hörn. Brist på utrymme för fingrarna gjorde frontplattan svår att greppa. Det utrymme som 
fanns var dimensionerat för glasets tjocklek, det vill säga 6 mm.  

  
 

Figur 20. Frontskivans dimension och dess träffyta (röd markerad i figuren) 
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Figur 21. Illustrering av glasskivan som lyckats placeras på träffytan 
 

Konsekvens av att missa träffytan visas i Figur 22. Detta kan skada komponenterna och glaset 
samt att det medför en ostabil känsla av konstruktionen och rädsla för att skada produkten. 

 
 

Figur 22. Konsekvensen av att missa träffytan 

4.4 Befintlig elektroniklösning 
Elektroniklådan innehållande ett kretskort, en AD-omvandlare, sladdar och en eventuell Apple 
AirPort Express, är uppbyggd av fyra väggar av aluminium och en frontpanel som också är 
tillverkad i aluminium. 
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Interfacet på panelen innehåller produktnamnet, tre rattar (volym, bas, XX), en ON/OFF spak, 
3,5 mm ingång och en diod som visar om högtalaren får ström. 
Monteringen sker med fyra skruvar och fyra vingmuttrar, se Figur 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 23. Placering på rattar och vingmuttrar 

4.5 Befintlig emballagelösning 
Produktens emballage var viktigt för företaget som hade en tydlig vision om hur den skulle 
utformas. Ett exempel på önskvärd storlek och design hade tagits fram för att förtydliga detta. 
Figur 24 visar prototypen på den framtagna förpackningen till DIY-kittet som har gjort av enkel 
wellpapp men några detaljer som visar att design inte behöver tummas på även om en produkt är 
miljövänlig. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 24. Förpackning för DIY-kittet 
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Företagets visioner för emballaget var att minimera storleken för en mer miljövänlig 
logistikkedja, använda ett miljövänligt material och förseglingsteknik, använda så lite material 
som möjligt och inte dessutom inte använda sig av förpackning i förpackning principen som de 
flesta företag gör för att inte skydda produkterna så mycket som möjligt. De komponenter som 
ska få plats i förpackningen visas i Figur 25. 
 

 
 

Figur 25. De ingående komponenterna som ska platsa i DIY-kittets förpackning 
 
Någon befintlig lösning på förpackningen för den färdigmonterade högtalaren fanns inte men 
samma visioner gällde även där. 

4.6 Prototypen 
För att kunna visa upp produkten på en teknikmässa i Las Vegas byggdes en betaprototyp på tre 
veckor. Denna funktionsmodell har samma design och funktioner som den tänkta slutgiltiga 
produkten men med undantaget att elektroniken är dragen utanför. Se Figur 26. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 26. Den första prototypen 
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5  RESULTAT 
Nedan visas resultatet av konceptgenereringen och de krav och önskemål som ställs definieras. 
 

 

5.1 Utveckling av högtalarramen 
Nedan följer steg för steg hur de olika koncepten på rammonteringen togs fram, vilka de är och 
slutligen hur konceptvalet gick till och vilka faktorer som utsedde den till det vinnande förslaget 
 
5.1.1 Workshop 
Workshopgrupperna tog fram ett flertal olika förslag på hur konstruktionen skulle kunna ändras 
för att uppfylla kravspecifikationen på ett bättre sätt. Efter presentationerna gjordes en 
utvärdering med handledare av de introducerade idéerna där tre av dessa gick vidare.  
 
5.1.2 Koncept 1 – Six Pieces 
Konstruktionen bygger på att ramens lister modifieras genom att under- och ovansidan bygger på 
två rektangelbaser som håller ihop de vertikala pinnarna som Figur 27 visar. Det är endast två 
rektangelramar, fyra lister och fyra skruvar som håller ihop högtalaren i detta förslag. Detta 
minskar antalet skruvar då de två rektanglarna ersätter de tidigare åtta listerna som bildade 
högtalarramens botten och top. 
 

      
  

Figur 27. Illustration av konceptet ”Six Pieces ” 
 
För att behålla det ursprungliga utseendet görs en infasning på varje list-ände, där kontakt med 
rektangelramen och skruv finns, se Figur 28. Detta för att ramen ska ha samma tjocklek rakt 
igenom. 

Rektangelram 

Lister 

Skruv 
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Figur 28. Detaljritning på montering i hörnet 
 

5.1.3 Koncept 2 – Problem mover 
Det andra konceptet ville flytta problemen ifrån hörnen. Detta för att motverka pillig montering i 
hörnen till montering på en längre yta. Denna konstruktion är uppbyggt av åtta långhörn som 
utgör hela ramen, samt två plattor som förenar dem i alla tolv skarvar som Figur 29 
demonstrerar. Detta resulterar till färre skruvar som är mer lätt tillgängliga. Dessutom spänns 
glaset åt av samma skruvar som håller ihop ramkonstruktionen. Utseendet ändras något då 
skarvarna är placerade på ett annat ställer än den ursprungliga designen, samt att plattorna 
kommer ligga på en annan nivå än resten av ramen. 
 

                 
 

Figur 29. Illustration av konceptet ”Problem mover” 
 

5.1.4 Koncept 3 – Arm frame 
Det sista konceptet som togs vidare liknar det ursprungliga konceptet. De tre skruvarna som träs 
igenom hörnbiten för att sedan sammanfoga listerna har i detta förslag ersatts med den 

Rektangelram 

List 

Skruv 

Plattor 
Skruv 

Långhörn 

Infasning 
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specialutformad hörndel med tre ben som listerna sticks på, se Figur 30. För att använda sig av 
samma teknik som urkonceptet fasas hörnen av på samtliga hörndelar för att en skruv ska kunna 
samverka med glaset och triangelbiten som spänner åt denna. Detta medför en liten förändring av 
formgivningen men antalet skruvar är reducerat.  
 
                                                     

 
 

Figur 30. Illustration av konceptet ”Arm frame” 
 
5.1.5 Konceptval  
De krav som ställdes upp i kravspecifikationen viktades och bedömdes. Dessa krav var både 
teknisktmätbara och upplevda. Det första kravet handlade om en att uppnå en kortare 
monteringstid. Detta för att vem som helst ska kunna montera ihop högtalaren då den köper ett 
DIY-kit, men också för att få ner kostnaderna vid montering i fabrik. Ett annat mål var att 
minska antalet skruvar som håller ihop konstruktionen. Både för miljönskull men också för att 
förenkla så mycket som möjligt och öka användarupplevelsen. Nästa krav handlade om att ha en 
logisk konstruktion så att det inte fanns utrymme för felmontering. Självfallet fanns ett 
miljökrav. Detta för att inte försämra det befintliga konceptet. Detta krav presenterar 
materialvalet i sig samt om det är återvinningsbart och materialmärkt. Ytterligare ett krav var att 
bevara den ursprungliga designen. Detta för att högtalarens design fått mycket publicitet och 
det är just den designen som har tilltalat så många världen över. En ändring kan vara negativ i 
detta skede. En annan punkt som var viktig är demonteringsmöjligheterna. Detta är viktigt då 
användaren själv ska kunna byta ut en komponent om den går sönder. Vidare är det självklart att 
det är extremt viktigt att konceptet är tekniskt tillämpbart och kan användas i detta 
sammanhang. Vid montering är det också viktigt att de verktyg som behövs finns till hands. 
Användaren kommer inte uppskatta en konstruktion som kräver verktyg hen inte har, och få 
därmed en dålig upplevelse. Tillverkningskravet täcker kostnader men också antalet 
specialdelar som måste produceras, samt om hur det är lönsamt att tillverka dessa i det antalet 
som det är tänkt. Ett annat viktigt krav är att ramen funkar ihop med glaset. De vill säga att det 
spänner åt glaset på ett stabilt sätt och minskar skaller. Sedan fanns det ett krav för att minska det 
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kritiska-momentet som är riskabelt i den befintliga konstruktionen. Detta moment sker när 
montören lägger på högtalarens front med element och elektroniklåda. Då träffytan är väldig 
liten är det en stor risk för att tappa fronten i lådan vilket kan leda till skada. Näst sita kravet 
handlade om materialvalet, om dessa hur många olika material man använder samt om det går att 
separera dessa. Slutligen vägdes företagets åsikt in i viktningstabellen. 
 
När viktningstabellen var analyserad var det ett koncept som kom på första placering, nämligen 
koncept nummer 3, Arm frame. Denna konstruktion gav en markant förbättring i många av de 
specificerade kraven och vann därmed över de andra två koncepten. 

5.2 Utveckling av elektroniklådan 
Elektroniklådan behövde en ny konstruktion dels för att AirPort Expressens dimensioner 
ändrades och för att monteringen av den på högtalaren var knepig. Detta gjordes genom 
informationshämtning och konceptgenerering.  

5.2.1 Intervjuresultat och konceptgenerering 
Resultatet av intervjuerna gav klarhet vilka elektroniska komponenter som behövs för att täcka 
de uppsatta elektroniska kraven, se Figur 31. Vidare testades en dags spelning med prototypen 
för att se vilka temperaturer transformatorn utsöndrade. Det visade sig att 
temperaturförändringarna inte kom i närheten av vad komponenterna inte klarar av, vilket leder 
till att kylfläns och fläktar kan uteslutas. 
När detta var klarlagt gjordes en konceptgenerering med handledare där tre förslag togs vidare.  
 

 
 
 

Figur 31. F.v kretskort, AC/DC- omvandlare, Apple TV (som har samma dimentioner som Airport Express) 
 

5.2.2 Koncept 1 – Side slider 
Det första konceptet visas i Figur 32. Elektroniklådan förs in på högtalarens högersida och har 
även interfacet där. Sladden hänger då ut där istället för att träs genom ett hörn som det befintliga 
konceptet. Interfacet ändras något då spakarna ligger vertikalt istället för horisontellt men 
infästningen är den samma. 
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Figur 32. Design på ”Side slider” 
 

5.2.3 Koncept 2 – Front face 
Detta koncept ser i princip ut som det ursprungliga konceptet men är något bredare för att den 
nya Airporten ska rymma, se Figur 33.  

 
 

Figur 33. Design på ”Front face” 
 
5.2.4 Koncept 3 – Right through 
Det sista konceptet bygger på samma princip som den ursprungliga designen men går rakt 
igenom glaset på baksidan. Detta för att ge ett bättre värmeflöde från de elektroniska 
komponenterna samt för att en insättning av Airporten efter högtalarmontering ska vara möjlig, 
se Figur 34. Detta förslag får huvudströmssladden att komma ut genom framsidan istället för 
hörnet. 
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Figur 34. Design på ”Right through” 
 
5.2.5 Konceptval  
Första kravet som sattes upp var en kortare monteringstid för att göra det bekvämare för 
användaren och montörer. Sedan var det också viktigt att Wifi signalerna skulle kunna nå 
AirPorten, vissa material hindrar denna. Vidare var det ett önskemål att ha färre skruvar men 
fortfarande samma rubusta känsla. För att få elektroniken att leva längre var ett krav att 
möjliggöra värmetransport för elektronikkomponenterna. Ett annat krav som ställdes upp i 
viktningstabellen var insättningen av AirPorten. Detta steg skulle vara enklare än det befintliga 
konceptet och helst kunna utföras i efterhand då högtalaren redan är ihop monterad. Även här var 
det ett krav att behålla utseendet. . Det sattes även krav på elektroniklådan att den ska vara 
lättmonterad och logisk för att underlätta för användaren som köper DIY-kittet, men även för 
montören. Sedan sattes ett krav om elektroniklådans samverkan med glaset. Det innebär att 
den inte skulle utsätta glaset för ytterligare påfrestningar än det ursprungliga konceptet. 
Självklart fanns även ett miljökrav för denna del. Här spelar materialvalet in, om det är 
återvinningsbara och går att separera om de är flera olika material. Det sista kravet för 
konstruktionen var att den skulle vara tekniskt tillämpbar, vilket innebär att det går att 
genomföra och är applicerbart på denna produkt. 
För de elektroniska kraven gällde det att ha så få och korta sladdar som möjligt i elektroniklådan 
för att undvika ett sladdkaos, samt att använda så få komponenter som möjligt. För att få sälja 
produkten överhuvudtaget krävs att all elektronik är svåråtkomlig, de vill säga att den är 
inkapslad. Dessutom måste produkten anpassas för de olika volt och frekvens värden som 
används för den globala marknaden. Slutligen vägdes företagets åsikt in. 
Enligt viktningstabellen hamna koncept nummer tre på förta placeringen och var det förslag som 
valdes. 
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5.3 Utveckling av emballaget 
Intervjuerna med ett flertal förpackningsföretag och en informationssökning på olika slags 
emballage gav en bra uppfattning för hur ett emballage skulle tas fram. Detta resulterade till ett 
flertal olika koncept. 
För att få fram en bra grund för en konceptgenerering intervjuades några företag som är 
fokuserade på emballage. Företag A använde sig av en metod som är utvecklad av DC Smith 
Packaging.  
 
De har utvecklat ett fyrstegsutförande som innehåller stegen: Resarch, Explore, Challange och 
slutligen Validate. 
Reserch är det första steget där information om kund, produkt, supply chain med mera hämtas. 
Detta steg ligger till grund för att utvecklingsarbetet Explore. I detta steg söks olika lösningar, 
material, inpackningssätt, öppningsmekanismer och så vidare. Det tredjesteget Challange ställer 
dessa mot varandra och en bedömning över vilken/vilka koncept som funkar bäst för produkt och 
kund. Sista steget Validate valideras det valda konceptet mot den kravspecifikation som skapas i 
början av projektet. Detta medför att olika lösningar för samma produkt kan tas fram beroende 
på just de olika kraven i exempelvis supply chain. People Peoples ambition var att ta fram en 
enkel förpackning men jobba med detaljer som smarta öppningsmekanismer för att ta fram en 
användarvänlig, grön, billig med ändå speciell förpackning. 
 
5.3.1 Koncept 1 - Inside the box 
Det första konceptet som togs fram var en klassisk låda som gör det enkelt för företaget att lägga 
ner produkten i lådan. Lådan förenklar även att skyddsinnehållet lätt kan placeras. Detta besparar 
tid vilket resulterar till en bättre ekonomi. Som Figur 35 visar kan förpackningen skäras ur ett 
enda stycke ark och ger inte så mycket materialspill. Slutligen medför den symmetriska formen 
att förpackningen är pallvänlig. 
 
       

 
 

Figur 35. Konstruktion på förpackningen ”Inside the box” 
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5.3.2 Koncept 2 – Rip it off  
Detta koncept ger möjligheten till en tresidig perforering som gör att produkten enkelt kan 
öppnas av slutkonsumenten. Kunden möts då direkt av produktens front. Även detta koncept kan 
skäras ur en ett och samma ark, se Figur 36. Den symmetriska formen gör att förpackningen är 
pallvänlig. 
 

 
 

Figur 36. Konstruktion på förpackningen ”Rip it off” 
 

5.3.3 Koncept 3 - Give me a handle 
Denna förpackning har ett tilltalande utseende med många detaljer, bland annat ett handtag som 
utgörs av wellpappen. Även denna förpackning är gjord ur ett helstycke wellpappsark. Figur 37 
visar var en perforering är möjlig att placera. 
 

                                         

Figur 37. Konstruktion på förpackningen ”Give me a handle” 
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5.3.4 Konceptval   
Nedan förklaras de krav som ställdes upp för emballaget. Förpackningstiden skulle vara så kort 
som möjlig för att förenkla utförandet samt att dra ner kostnaderna. Vidare var en perforering 
möjlighet ett krav då det anses vara en tillfredställande detalj på en annars enkel förpackning. 
Sedan ville man ha tryckmöjligheter då ambitionen är att trycka det mesta inuti förpackningen 
istället för att bifoga broschyrer och instruktioner. Detta kan ses som ännu en miljöanpassning 
men också ett slags nytänk.  Det man kollar på då är att tycket är tillgängligt och logiskt placerat. 
Den miljöaspekt vi kollar på i detta sammanhang är att förpackningens material är miljövänligt 
och kan skäras ur samma ark. Vidare fanns ett krav om skyddsmaterialet som skyddar 
produkten i dess förpackning. Pallvänligheten är också viktig då det är högst troligt att 
produkten kommer packas på pall. Då måste emballaget ha en symmetrisk form för att så många 
produkter som möjligt ska få plats på en pall. Sedan fanns ett krav om en miljövänlig 
sammanfogning som innebär att så lite sammansättande som möjligt ska behövas samt att det 
inte ska vara något som är miljöfarligt. Kravet om en enkelförpackning berör företagets vision 
om en ny typ av förpacknings som inte innehåller ett flertal förpackningar i huvudförpackningen.  
Det nästa kravet handlar om kundens upplevelse av förpackningen. Om den känns robust nog 
för att skydda en produkt som denna samt att den ger en känsla av miljövårdnad utan att tumma 
på design. Slutligen vägde företagets åsikt in. 
 
 
Det slutgiltiga konceptet är snarlikt koncept nr 2 men med ett handtag. Detta för att konsumenten 
ska ha lätt att förflytta emballaget till fots, se Figur 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 38. ”Rip it off” med handtag 
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6  SLUTRESULTAT 
Detta kapitel presenteras slutresultatet i detalj. Här presenteras även de undersökningar som 
har gjorts på de slutgiltiga koncepten. Slutligen redovisas en jämförelse med det ursprungliga 
konceptet med hjälp av de tio gyllene reglerna för att visa förbättringarna ur ett Ecodesign 
perspektiv. Samtliga figurer är gjorda av projektets handledare. 

 
 

6.1 Montering av högtalarramen och elektroniklåda 
De komponenter som utgör högtalaren visas i Figur 39. Nedan följer en förklaring hur man steg 
för steg monterar ihop ramen och elektroniklådan.  
 

                   
 

Figur 39. Samtliga ingående delar som utgör högtalaren 
 
Det första monteringsteget är att sätta ihop högtalarens botten. Figur 40 visar vilka ingående 
delar som behövs för detta moment. 
 

                 
 

Figur 40. Komponenter som används för att montera högtalarens botten 
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Listerna träs på hörnbitens armar och bottenglasskivan skjuts in i listerna, se Figur 41 och 42. 
 
 

 
 

Figur 41. Hörnbit och lister som träs på, samt triangelbit och torxskruv   
 

 
 

Figur 42. Klargörande montering för högtalarens botten 
 

Efteråt skruvar man åt triangelbiten för att stabilisera glaset mot ramens lister, se Figur 43. 



 51 

 
 

Figur 43. Färdigmonterad högtalarbotten 
 

Nästa moment går ut på att montera högtalarelementen på glasväggensfront. Basen fästs med sex 
skruvar och spännring bakifrån och sex vingmuttrar framifrån. Likaså fästs fullrange elementen 
förutom att det är fyra skruvar, se Figur 44. 
 

   

Figur 44. Installation av högtalarelement 
 
Sedan placeras fronten och baksidan i ramen som Figur 45 visar nedan. Hålet i både fram och 
baksidan är tomrummet för elektroniklådan. 
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Figur 45. Front- och bakvägg placeras.  
 
Elektroniklådan skuts in bakifrån med fyra långa skruvar som går rakt igenom lådan. Figur 46 
visar monteringen sett uppifrån. 
 

      
 

Figur 46. Inskjutning av elektroniklåda från en vy uppifrån 
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Elektroniklådans interface fästs och träs på de fyra långa skruvarna, se Figur 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 47. Placering av interfaceplatta 

 
Rattarna knäpps på och elektroniklådan spänns fast med fyra stycken vingmuttrar, se Figur 48. 
 

         
 

Figur 48. Rattar som installeras på interfaceplattan och vingmuttrar som spänner fast elektroniklådan 
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Sedan är det de vertikala listernas tur att placeras. Dessa träs på hörnbiten längst glasets skarvar 
som Figur 49 visar. 
 

                                 
 

Figur 49. Vertikala lister placeras längs glasets skarvar 
 
Slutligen bygger man högtalartoppen på samma sätt som monteringen av högtalarens botten. 
Toppens hörnbitar träs på de vertikala listerna och högtalarramen är sluten, se Figur 50. 
 

            
 

Figur 50. Montering av högtalarens topp 
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Produkten är nu ihop monterad och kan användas. Figur 51 visar en färdigmonterad högtalare. 
 
 

 
 

Figur 51. Färdigmonterad högtalare 
 
Om man önskar en trådlös högtalare är det möjligt att koppla in en AirPort Express i efterhand. 
Detta gör man genom att dra ut en C7- och 3,5mm kabeln som sedan kopplas in i AirPort 
Expressen. C7 kabeln är huvudströmmen och 3,5mm kabeln går till kretskortet. Sedan skjuter 
man in Expressen i luckan på baksidan av elektroniklådan, se Figur 52 och 53. 
 

                           
 

Figur 52. Insättning av C7- och 3,5mm kabel i AirPort Express 
 

3,5mm 
C7 
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Figur 53. Inskjutning av AirPort Express i elektroniklådan 

6.2 Elektroniklådans komponenter 
I Figur 54 visas de komponenter som utgör elektroniklådan och dess innehåll. Lådan är indelad i 
tre fack. De två högra facken innesluter kretskort och AC/DC omvandlaren för att användaren 
inte ska komma åt den och det tredje är tänkt för AirPort Express. Figur 55 illustrerar 
kopplingsschemat för komponenterna. Samtliga kablar är specialdesignade för platsbesparing. 
C7 kabeln som ger ström till AC/DC omvandlaren och AirPort Express är en Y- splittrad. Denna 
är kopplad till ON/OFF spaken på interfaceplattan som fungerar som en strömbrytare. 3,5 mm 
kabeln är 90 graders vinklad och ansluter AirPort Expressen med kretskortet. 
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Figur 54. Inskjutning av AirPort Express i elektroniklådan 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 55. Förenklat kopplingsschema för elektronikkomponenterna 
 

AirPort 
Express 

AC/DC 
omvandlare 

Kretskort 

ON/OFF 
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- + 
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6.3 Förpackningsdesign 
Förpackningsdesignen redovisas i en tabell i Bilaga 11. Samtliga bilder är framtagna av en 
leverantör. Här visas förpackningens geometri, fästpunkterna samt de skyddsmaterial som finns 
inuti. I tabellen följer en förklaring för varje steg förpackningsmontören tar. 

6.4 FEM-analys 
6.4.1 Lastfall 1 
I det första lastfallet valdes barnet att representeras som en utbredd last applicerad på den övre 
ytan (motsatta sida till bottenglaset) med en total kraftdistribution av 500 N. Det resulterande 
spänningsfältet kan ses i Figur 56. 
 

 
 

Figur 56. Effektivspänning i lastfall 1 [MPa] 
 

I detta lastfall bör den nedre samt den övre glasbiten ignoreras då både randvillkor och 
applicerad last är mycket idealiserade. Det som kan avläsas är förhöjda spänningskoncentrationer 
kring hålränderna, vilket det också bör bli under dessa förhållanden. 
 
6.4.2 Lastfall 2 
I det andra lastfallet förenklas det fallande objektet till en punktkraft (500 N) i det högst påkända 
hörnet enligt Lastfall 1.  Detta resulterar i avsevärt högre spänningsnivåer som kan ses i Figur 
57. 
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Figur 57. Effektivspänning i lastfall 2 [MPa] 
 
Det kan observeras att likt lastfall 1 uppträder förhöjda spänningskoncentrationer på randen av 
det övre högre hålet. Det gråmarkerade fältet är områden där spänningsnivån stiger över 65 MPa 
(Brottgräns) men då kraften appliceras i hörnet med en punktkraft är närliggande område 
orimligt förhöjda i spänningsnivå. 

6.5 De tio gyllene reglerna 
För att tydliggöra de förbättringar som har gjorts, utfördes en analys med hjälp av de tio gyllene 
miljöråden. Dessa visade tydligt punkt för punkt vad som har förbättrats och vad som är 
oförändrat ut ett Ecodesign persperktiv. Nedan kommer var och en av reglerna behandlas var för 
sig, med avseende på högtalaren. 
 
6.5.1 Regel 1 
Första regeln säger att man ska undvik farliga substanser i produkten, och 
om de är nödvändigt ska de se till att förvaras i slutna system.  Ett 
kretskort kan innehålla ämnen som inte är miljövänliga och dessa har i 
produktutveckling kapslats in. 
 
6.5.2 Regel 2 
Regel nummer två säger att man ska minimera användandet av energi och 
material i tillverkning och transport. Detta gjordes genom att minska antal 
komponenter.  Man kan inte säga mycket om logistikkedjan då det inte är 
bestämt. 
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6.5.3 Regel 3 
Minimera energi- och resursåtgång i användarfasen görs genom dels genom 
att AirPort Expressen stängs av när högtalaren stängs av. Men även att man 
har möjlighet att använda högtalaren utan AirPort Expressen. 
 

6.5.4 Regel 4 
Regel fyra rekommenderar att man ska göra det möjligt att uppgradera och 
reparera produkten. Denna möjlighet fanns redan från början, men har 
förenklats något då monteringen är lättare. Detta då det är färre 
fogningselement och färre komponenter. Annars gäller att produkten har 
samma servicelängd som livslängd.  
 
6.5.5 Regel 5 
Femte regeln säger att man ska optimera produkten för dess beräknade 
serviceliv. För denna punkt är produkten oförändrad. 
 
6.5.6 Regel 6 
Användning av högkvalitativa material och hållbara strukturer för att hålla 
nere vikten är regel nummer sex. Detta ändrades inte för den slutgiltiga 
produkten då de flesta material som användes var densamma som 
ursprungskonceptet.  

 
6.5.7 Regel 7 
Investera i bra material och ytbehandlingar för att skydda produkten. Detta 
gjordes främst i förpackningsutförandet då skyddsmaterial lades in i 
emballaget. 
 
6.5.8 Regel 8 
Förenkla reparation, uppgradering och återvinning genom märkning och att 
bra demonteringsmöjligheter. Detta har åtgärdats genom att förenkla 
demonteringen och minska på antalet olika material.  
 
6.5.9 Regel 9 
Förenkla reparation, uppgradering och återvinning genom att använda få, 
enkla, återanvända material och inga legeringar. Se punk 8. 
 
6.5.10 Regel 10 
Använd så få fogningselement som möjligt. Använd skruvar, lim, intelligenta 
geometriska lösningar etc. Detta åtgärdades men minskning av tre skruvar i 
alla 8 hörn. Istället användes en ny typ av hörnbit med armar som förenas med 
ramlisterna och låser ramen geometriskt. 
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7  DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 
Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 
frågor som formuleras i kapitel i. 

 

7.1 Diskussion 

Under observationerna för högtalarens montering var det främst det kritiska momenten som 
upplevdes som det besvärliga momentet, men detta motbevisades när monteringen upplevdes 
själv. Fler moment under ihop sättningen upplevdes som problematiska och ansträngande. Detta 
kan bero på att den personen som observerades hade dels själv konstruerat högtalaren samt att 
den hade monterat ihop den ett femtital gånger innan observationen gjordes. Om 
informationssökningen hade tagit ett stopp efter observationerna hade kanske 
produktutvecklingen tagit slut när det kritiska momentet hade reducerats med hjälp av större 
träffyta och måttband som förenklade nedsänkningen av högtalarfronten. Detta hade inneburit att 
de andra knepiga momenten hade kvarstått. En vidare utveckling som hade kunnat görats är att 
testa den befintliga monteringen på olika målgrupper som kan tänkas vara intresserade av DIY-
kittet. Dessutom hade detta ingen av dessa tester kunnat utföras om prototypen inte hade byggts 
innan projektet, utan mer undersökningar i CAD-filerna som inte hade blivit lika 
verklighetstrogna. Ytterligare tester som skulle kunnat göras i slutet av projektet var att jämföra 
det nya konceptet med det befintliga. Där hade man kunnat se vilket som var mest tidseffektivt 
och bedöma vilken av monteringarna som kändes mest ansträngande. Tyvärr var inte prototypen 
för det nya konceptet klart innan projektets slut. 

Att designa en produkt efter en annan som i detta fall AirPort Expressen kan också diskuteras. 
Under projektet upplevdes något av en överraskning när AirPortens dimensioner ändrades. 
Ingenting säger egentligen hur länge den nya produkten kommer finnas på marknaden jämfört 
med högtalaren. Ett företag som Apple Inc förbättrar och utvecklar sina produkter i en rasande 
takt och frågan hur ofta man måste ändra designen på högtalarens elektroniklåda och i vilken 
omfattning. Självfallet är det en utmärkt lösning att använda sig av en väletablerad produkt på 
marknaden för att reducera utvecklingskostnaden för produkten själv som företag, men vart 
gränsen går för att anpassa sin produkt efter en annan i det långa loppet kanske kan bli en större 
kostnadsfråga.  

Ett krav som var genomgående för de koncept som togs fram var att behålla utseendet så mycket 
som möjligt, och det var ett högt rankat krav. Detta då högtalaren med sin befintliga utseende 
hade fått enormt mycket uppmärksamhet och beröm. Att ändra för mycket på det utseendet när 
högtalaren väl kommer ut på marknaden kan innebära en besvikelse för många som hade räknat 
med att faktiskt köpa den produkt de såg på bilden. Även förtroendet för företaget kan minska då 
det anses att de inte klarar av att leverera de tidigare illustrerade bilderna. Men då detta krav var 
så högt uppsatt rensades många bra koncept bort som kanske hade bidragit till en mycket enklare 
montering och bidragit till en mindre material- och monteringskostnad. 

De tio gyllene miljöråden ansågs vara ett utmärkt sätt att se vilka framsteg produktutvecklandet 
hade gjort miljömässigt, men även ekonomiskt- och säkerhetsmässigt. Detta är speciellt relevant 
för ett företag som People People som lägger mycket fokus på just miljö längst hela livskedjan. 
Metoden klargör tydligt vilka förbättringar och försämringar som har gjorts som gör det enklare 
att avgöra om det nya konceptet är lämpligt. 
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Under projektets informationssökning för förpackningsdesignen klargjordes vilken stor påverkan 
hela logistikkedjan har på emballaget. För varje ny produkt ställs förpackningsdesigner inför nya 
problemställningar då krav och önskemål från kunden är olika och produkten i sig fodrar olika 
typer av protektion beroende på hur den ska fraktas, vilka miljöer den utsätts för med mera. Så 
en given lösning finns sällan för en ny produkt. För att kunna utföra en komplett 
förpackningsdesign bör alltså det vara klarlagt vilka typer av transporter och miljöer produkten 
ska passera. 

Gällande FEM-analysen då modellen är grovt simplifierad bör resultaten beaktas med en viss 
skepsis. Dock kan en tendens avläsas där hålränderna pekas ut som de mest känsliga områdena. 
Istället för att fortsätta simulera på modellen med en dynamisk modell som skulle kunna 
efterhärma att högtalaren tappades i golvet är min rekommendation att bygga prototyper och 
utföra laboratoriska tester. 
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8  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer och förslag för framtida arbete. 
 

 

8.1 Framtida arbete 
Självklart går det att gå vidare med detta på många olika sätt. Man kan välja att gå vidare med ett 
av de tre områdena som detta projekt har behandlat. Exempelvis kan man gå in på exakta 
dimensioner för de två olika emballagen när komponenterna är definierade. Vidare finns det 
stora möjligheter inom designen. En efterträdare som möter marknaden inom ett par år kan tas 
fram som har en röd tråd med den befintliga produkten, men med förslagsvis en annan form och 
annan teknik. Det kan även göras en djupdykning i materialvalen. Det kanske inte är härdat glas 
som är optimalt utan någon annan typ av transparant material som samverkar bättre med ljudet 
men också väger mindre vilket är gynnande i logistikprocessen. Även logistiken kan ses över för 
att ta fram den optimala transport typen och bästa förvaringsmetoden. Sedan kan man även kolla 
på olika upphängningsprinciper. 
Ett senare projekt som skulle kunna skapas när högtalaren är väl etablerad på marknaden är 
standardiseringar för att på kortare tid utveckla nya modeller av högtalare och eliminera dyra 
kostnader inom certifieringar.  

Slutligen kan man analysera fler valmöjligheter för att täcka större målgrupper, som i detta 
projekt var alternativet att sätta in AirPort Expressen samt att kunna beställa högtalaren monterad 
eller omonterad. Det skulle kunna handla om enkla saker som färg på aluminium listerna eller 
mer tekniska valmöjligheter som samverkan mellan två People People högtalare. 
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10  BILAGOR 
Nedan följer de bilagor som har refererats till i rapporten. 

	  
BILAGA 1: Viktningstabell för Ramkonstruktion 
Nedan följer en viktningstabell för ramkonstruktionen. 
 
Mål och utmaning Viktning  

(1-5) 
Koncept 1 Koncept 2 Koncept	  3	  

Krav W v t v t v t 
Kortare 
monteringstid 

3 4 12 3 9 3 9 

Färre skruvar 
 

3 3 9 1 3 5 15 

Logisk montering 
 

5 4 20 3 15 3 20 

Miljövänlig 
 

4 4 16 4 16 4 16 

Bevara utformningen 2 4 8 2 4 3 6 
Demonterings-
möjligheter 

4 4 16 3 12 3 12 

Tekniskt tillämpbar 
 

5 2 10 3 15 4 20 

Vertygssnål 
 

3 5 15 5 15 5 15 

Tillverkning 
 

3 4 12 2 6 2 9 

Samverkar med 
glaset 

5 1 5 4 20 5 25 

Kritiska-momentet 
 

3 2 6 3 12 2 6 

Företagets åsikt 
 

4 2 8 1 4 4 16 

Summa Σ   137  131  169 
Placering  2 3 1 



 69 

BILAGA 2: Viktningstabell för Elektroniklådan 
Nedan följer en viktningstabell för elektroniklådan. 
 
Mål och utmaning Viktning  

(1-5) 
Koncept 1 - 
nuvarande 

Koncept 2 –  
sida 

Koncept	  3	  –	  right	  
through	  

Krav W v t v t v t 
Konstruktionskrav        
Kortare 
monteringstid 

3 2 6 1 3 4 12 

Wifi signal 
 

5 4 20 4 20 4 20 

Färre skruvar 
 

2 2 4 2 4 1 2 

Värmetransport 
 

4 1 4 1 4 3 12 

Möjliggöra AirPort 
insättning 

5 2 10 2 10 5 25 

Bevara tidigare 
utformning  

3 5 15 1 3 3 9 

Lättmonterad 
 

4 3 12 3 12 4 16 

Logisk montering 
 

4 4 16 4 16 5 20 

Interface 
 

2 4 8 3 6 4 8 

Samverkan med 
glaset 

3 3 9 1 3 3 9 

Miljövänlig 
 

4 3 12 3 12 3 12 

Tekniskt tillämpbar  
 

5 4 20 2 10 4 20 

Elektronikkrav       165 
Få sladdar 
 

3 3 9 3 9 3 9 

Inkapslad elektronik 5 3 15 3 15 3 15 
Anpassad till olika el-
nät 

4 3 12 3 12 3 12 

Företagets åsikt 
 

4 4 16 2 8 4 16 

Summa Σ   188  147  217 
Placering  2 3 1 
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BILAGA 3: Viktningstabell för Förpackningen 
Nedan följer en viktningstabell för förpackningen. 
 
Mål och utmaning Viktning  

(1-5) 
Koncept 1 Koncept 2 Koncept	  3	  

Krav W v t v t v t 
Kort förpackningstid 3 4 12 3 9 2 6 
Perforerings 
möjlighet 
 

4 1 4 4 16 3 12 

Tryckmöjligheter 
 

3 3 9 4 12 4 12 

Miljövänlig 
 

5 4 20 4 20 4 20 

Skyddsmaterial 
 

2 5 10 4 8 3 6 

Pallvänlig 
 

5 5 25 5 25 1 5 

Miljövänlig 
sammanfogning 
 

4 3 12 4 16 5 20 

Företagets åsikt 
 

4 2 8 4 16 3  
12 

Enkel förpackning 
 

3 4 12 4 12 2 6 

Användar upplevelse 
 

3 2 6 4 12 4 12 

Summa Σ   118  146  111 
Placering  2 1 3 
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BILAGA 4: Riskanalys 
Denna bilaga presenterar riskanalysen för detta projekt. Den är utförd enligt Risk Assassment 
Guideline (RAG) där bedömningen av risken är produkten av den uppskattade sannolikheten att 
det inträffar och hur allvarlig konsekvenserna är. Dessa två parametrar viktades med en skala 
från 1 till 5 där 1 är låg sannolikhet och små konsekvenser, och 5 är hög sannolikhet och stora 
konsekvenser. 
Risk Sannolikhet 

(1-5) 
Konsekvens 
(1-5) 

Poäng 
(SxK) 

Förebyggande åtgärd 

Organisatoriskt     
Misslyckas att hålla 
deadline 

3 5 15 Detaljerad tidsplaning 
med ständig 
uppdatering och 
handledning. 

Tidsplanen fallerar 3 3 9 Rimlighets bedömning 
och uppdaterad 
tidsplanering. 

Brister i 
kommunikation med 
företag 

5 3 15 Tydliga 
kommunikationsvägar, 
kontinuerliga möten 
och återkoppling. 

Brister i 
kommunikation med 
skola 

1 3 3 Tydliga 
kommunikationsvägar, 
kontinuerliga möten 
och återkoppling. 

Olika målsättningar 4 3 12 Tydlig målsättning från 
start och tydlig 
återkoppling. 

Tekniskt     
Resultat kan inte 
användas då den inte 
är tekniskt 
tillämpbar 

2 3 6 Tydlig återkoppling och 
ordentlig 
informationssökning. 

Resultat är 
bristfälligt efter 
projektet avslut 

2 3 6 Återkoppling till 
informationssökning 
och intressenter.  

Ändringar av 
standarder som 
berör projektet 

4 5 20 Kontinuerlig uppdatera 
och 
informationssökande. 
Utrymmer för ändringar 
i tidsplan. 

Brist på information 3 4 12 Grundlig 
informationssökning. 

Oförutsedda 
tekniska fel 

3 4 12 Ordentlig 
informationssökning 
och kritiskgranskning 

Hälsa     
Sjukdom som 
påverkar 
tidsplanering 

3 3 9 Buffert i tidsplaningen. 
Utrymmer för 
förseningar. 
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BILAGA 5: Intervju 1 
Mail intervju, med inledande möte/intervju 
Staffan Qvarnström (Mekatronik, ingenjör) 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Hej Staffan!   
Jag sprang in i dig förra veckan och hade massa frågor om elektroniken i en förstärkarlåda. 
För att ge dig lite inblick så ska jag snabbt förklara vad jag gör och ställa mina frågor efter. Mitt 
exjobb går ut på att få en högtalare - (se länk för bild). Den fanns endast som ett koncept när jag 
kom till företaget och jag hade som uppgift att se över ramkonstruktionen lösa designen i 
elektroniklådan, samt skapa en bra förpackning för produkten. 
Bild: http://peoplepeople.se/wordpress/wp-
content/uploads/2012/01/PeoplePeopleSpeakerCES2.jpg 
Så nu till frågorna: 
1. Hur kan jag se till att elektroniken är miljöanpassad, dvs vilka krav kan man ställa på kretskort 
och AC/DC leverantörerna förutom att det ska vara lätt att återvinna? 
2. Vilken information jag behöver om kretskort och AC/DC för att kunna dimensionera kylfläns 
och luftfilter. 
3. Vi vill helst inte ha en fläkt i lådan, är det vanligt med fläktar i liknande lösningar? 
4. Borde lådans utformning designas så att luften kommer underifrån? Jag tänker att 
ihåligheterna borde vara på lådans top då värme stiger osv, men det kanske är oväsentligt i dessa 
sammanhang. 
5. Till sist undrar jag hur du tror att en Air Port express som jobbar med Wifi funkar i en låda? 
kommer signalerna gå genom plast lådan med aluminium front eller glas lådan. 
Vänligen, 
Anahita Zolfaghari 
 
Hej Anahita! 
Jag ska försöka svara på dina frågor efter förmåga. 
1. Kretskort måste vara tillverkat med godkända flamskyddsmedel och lödda med blyfritt lod. 
Det borde tillverkaren kunna ge besked om. 
2. Det beror på vilken högtalarprincip ni vill bygga. Det som syns på hemsidans bilder visar en 
sluten låda, även kallad ”tryckkammarhögtalare”, då kan man inte göra några öppningar 
eftersom den fysikaliska principen för lådan då förändras med risk för dåligt ljud. De ”aktiva 
högtalare” som jag har sett hade elektroniken separerad från högtalaren men fortfarande 
hopbyggd med högtalarlådan, dvs enkelt att ordna med god kylning. 
Det är effekten på förstärkaren som bestämmer kylbehovet. AC/DC delen kommer också att få 
kort livslängd om det är för varmt, se tillverkarens specifikationer. Om du har tillgång till en 
prototyp så får du stoppa in en termometer i lådan och mäta hur varmt det blir efter en dags flitigt 
spelande. 
3. Ett alternativ är att dela av en sektion i lådan där all elektronik placeras och då kan man ju 
göra ventilationshål på lämpliga ställen. 
 4. Den varma luften stiger men för att få cirkulation måste kall luft komma in i lådan, 
lämpligtvis genom botten så den kan strömma ut genom hål i toppen. 
 5. Jag vet faktiskt inte någonting om Air Port express. Det beror nog på hur långt avstånd det är 
till sändaren, är de i samma rum fungerar det säkert utan problem. 
Det var kanske inte de mest klargörande svaren men något att starta med. Du är givetvis 
välkommen hit och diskutera om du har flera frågor eller om jag kanske svarade ”slarvigt & 
obegripligt”.  Vänliga hälsningar, StaffanQ 
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BILAGA 6: Intervju 2 
Möte/Intervju 
Erik Nilsson (Konsult) 
HiQ (Maskiningenjör med mekatronik inriktning) 
 
- Hej Erik! 
Som tidigare nämnt har vi identifierat de elektriska komponenter som ska finnas med i 
elektroniklådan. Dessa är AC/DC-omvandlare, kretskort och en eventuell AirPort Express. För 
att kunna konstruera elektroniklådan är det bra om vi tillsammans tar fram ett kopplingsschema 
som är fungerande och identifierar de kablar som behövs så att jag i arbetet längre fram kan 
placera dessa på bästa sätt.  
 
- Hej!  
Det finns en mängd olika sätt att pussla ihop dessa komponenter, men vi vill göra det på det 
enklaste sättet för att ha så korta sladdar som möjligt vilket ger oss en mindre volym i den 
slutgiltiga elektroniklådan. Vi vet att kretskortet ska vara kopplat till det tre högtalarelementen 
och volym- och basknappen. AirPorten ska vara kopplat till kretskortet med en 3,5 mm kabel 
samt huvudströmmen med en C7 kabel. AC/DC-omvandlaren ska i sin tur också vara inkopplad 
till huvudströmmen. 
 
- Finns det C7 kablar som har en y-koppling för att minimera antal sladdar? 
- Ja! Det finns många olika varianter. 
- Om vi ritar upp det du precis sa så skulle ett principiellt kopplingsschema ha det här utseendet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Precis, sen återstår frågan om man vill ha on/off switchen på ett ställe som stänger av hela 
systemet eller om man vill kunna använda AirPorten oavsett om högtalaren tillgodoses med 
ström. 
- Vilka för- och nackdelar ser du med att möjliggöra användandet av AirPorten oavsett om 
högtalaren är på eller av. 
- Just i detta fall ser jag inga fördelar, tror att det kan bli krångligt för användaren om hen ska ha 
fler användningsområden för den än själva trådlösafunktionen. 
- Tack för din tid Erik. 
- Tack själv.. för lunch. 
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BILAGA 7: Intervju 3 
Mailintervju  
Niclas Strand (Product Development Manager) 
DS Smith Packaging 
 
Hej Niclas! 
Jag gör mitt examensarbete nu och står inför ett moment där jag ska ta fram en lämpliga 
förpackningar för en högtalare.. Denna ska designas av mig sedan ska en lämplig leverantör 
hittas för att producera dessa. 
Högtalaren - http://peoplepeople.se/2012/04/people-people-speaker/ - hålls ihop av 
aluminiumlister och härdat glas vilket kanske ställer lite speciella krav på förpackningen. Jag hör 
av mig idag för att ställa några frågor om förpackningar i allmänhet samt att jag vill höra vad ert 
företag kan erbjuda och hur ni resonerar kring detta. 
Frågor: 
1. Hur utformar man de förpackningarna för på bästa sätt ta hänsyn till EU/US/Sjö-pallar, 
droptesting med mera? 
2. Vi har en vison om att monteringsinstruktionerna ska kunna tryckas i kartongen, är detta 
möjligt? Hur designar man för att undvika att kunden river sönder den ivrigt när den packas upp? 
Går det att få en finare yta/bättre färg på insidan, för ett mer användarvänligt resultat? 
Rekommenderas några speciella fonter? Och slutligen är det standarder eller individuellt för 
varje land? 
3. Hur är det bäst att designa förslutningen på bästa och mest miljövänliga sätt? Lim, 
häftklamrar, bara vikas eller papperstejp med snöre som man drar upp med ett "rrrritch”. Finns 
andra moderna lösningar? 
4. Materialvalet och utseendet är väldigt viktigt, är det några speciella material som används till 
förpackningar som man ska undvika och vilka är bäst och kan återvinnas. 
5. Hur ser jag till att förpackningen kan undvika ytterligare externa emballage (av exempelvis 
DHL mm)? Tanken är inte att ha en wellpapplåda i en wellpapplåda i en... osv. Kan den vara 
tillräckligt robust i sitt grundutförande. Plats för fraktsedel? Något annat värt att tänka på? 
6. Generellt kunskap kring logistik. Krav på förpackning om den: Fraktas på båt, fraktas på tåg, 
fraktas per post, per flyg, per häst... med mera. 
Vänligen, 
Anahita 
 
Hej Anahita, 
Jag var inne på hemsidan och tittade på högtalaren. Den såg riktigt spännande ut! Hoppas att den 
blir en säljsuccé. 
När det gäller dina frågor så är de inte helt enkla att besvara. Den typen av problemställningar 
som du beskriver är den typen av förpackningsproblem som vi ställs inför varje dag och det ena 
projektet är inte det andra likt. Så några enkla svar finns tyvärr inte. 
 
Vi följer generellt en designmetodik som vi har utvecklat som heter 4-step. Det är egentligen 
fyra enkla steg som gör att vi förhoppningsvis hittar rätt lösning för kunden/produkten. 
De fyra stegen är: Research, Explore, Challenge & Validate. 
I första steget - Research - hämtar du in information om kund, produkt, supply chain mm. Den 
ligger sen till grund för utvecklingsarbetet - Explore. Där söker vi olika lösningar, material, 
inpackningssätt mm. Dessa väger vi sen mot varandra - Challenge - och gör en bedömning över 
vilken/vilka som funkar bäst. Slutligen validerar vi den valda lösningen - Validate -  mot den 
kravspecifikation vi skapat i början av projektet. 
 
Så i och med detta kan vi få olika lösningar för samma produkt beroende just på olika krav i ex. 
supply chain. Ska produkten skickas som styckegods på Posten kräver det kanske mer stötskydd 
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än om vi ska packa 10 primärförpackningar i en större låda som sen läggs på pall och 
distribueras till butiker? Så de frågor du ställer är de frågor som vi ställer oss själva efter det att 
vi ställt grundfrågor till våra kunder. Och det är det som egentligen är vår affärsidé - 
förpackningslösningar för svensk industri. Och det är vi experter på, men det har tagit lång tid 
och det kräver mycket kompetens och erfarenhet. 
Mer information än så kan jag tyvärr inte ge dig utan att vi gemensamt går in i ett 
förpackningsprojekt tillsammans - men det innebär att vi skulle arbeta tillsammans kommersiellt 
också. Och det kanske är ett stort steg att ta i nuläget. 
Men lycka till med förpackningsutvecklingen. 
 
Hej igen Anahita, 
 
Kolla in på http://www.scapackaging.com/sv/c/sweden/design-centre/ och surfa runt lite. 
Där kan du hitta en del värdefulla tips. 
 
/Niclas 
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BILAGA 8: Intervju 4 
Mailintervju 
Staffan Winberg (CEO) 
Pripac design & communication AB 
 
Hej Staffan! 
Tack för ett klargörande möte! Jag har designat lite olika förpacknings konstruktioner [Bifogat 
bild 1] och undrar om det kan vara något för just denna produkt och om man kan får in 
perforeringen på ett bra sätt på de jag har markerat. Sedan är jag lite osäker på vart man kan sätta 
perforeringen, [Bifogat bild 2], stämmer min teori som figuren visar? Vänligen, Anahita 
 

 
BILD 1 – Sex olika förpacknings konstruktioner. 

 

 
BILD 2 – Perforeringen teori 

 
 

Hejsan! 
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Jätte bra arbete och förslag! Tror ändå att alt. 2 blir bäst. Gillar alt. 6 men där tror jag lådan blir 
förstörd under transport. Här kommer ett mer detaljerat förslag på hur allt skall fungera. Har 
ändrat en del sedan sist och har nu en bra konstruktion tycker jag. Handtag tillkommer. Kolla 
igenom och återkom. 
Mvh 
Staffan 
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BILAGA 9: 10 golden rules 
Urklipp ur Conrad Luttropps 10 Golden Ruls in EcoDesign 
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BILAGA 10: AC/DC 
Nedan följer en förklaring på hur en AC/DC omvandlare fungerar. 

Bryggdiod, finns i många 
storlekar och former. 

Bryggdiod inverterar den 
negativa delen av 
växelströmmens sinusvåg och 
skapar en pulserande 
likström. 

Spänningsregulatorn har en 
inbyggd kylfläns. Denna 
komponent kan hantera olika 
spänningsnivåer eller agera 
som variabla regulatorer där 
spänningen som krävs kan 
ställas in med två resistorer. 

Regulatorn klipper av 
spänningen vid önskad nivå 
och transformerar den till 
värme. 

Kondensatorn är en passiv 
elektronisk komponent som 
kan lagra spänning 

Kondensatorn jämnar ut 
den pulserande 
likströmmens. Några små 
variationer kvarstår som 
kallas rippel. 
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BILAGA 11: Förpackningsdesign 

Tabellen nedan presenterar hur den slutgiltiga förpackningen och dess skyddsmaterial viks ihop. 

  
Utfälld förpackning med markerad 
dubbelhäftande tejp. 

Uppvikning av förpackningens överdel 

  
Limmningskant som fästs vid 
perforeringsbitens insida. 

Uppvikning av perfoeringsbiten 180 
grader. 

 
 

Färdigvikt förpackning  fär 
limmningen har fästs. 

En tråd är placerad under 
perforeringen och har en ring i änden 

 
 

Skyddsmaterialet som fästs på 
högtalarens sidor. 

Viksihop och hålls kvar av 
förpackningen geometri. 

 


