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ABSTRACT
This report is a part of a thesis project in the examination subject of Product development at the
undergraduate level 'Bachelor' which comprises 15 credits and its conducted by Ahmad &
Riam from Mälardalen University in the spring of 2017. This thesis is based within industrial
design where a corner wall fixture will be developed for Husmutter AB in Eskilstuna/Sweden.
Husmutter AB focus on working with crowded development with goal by building module
housing which can creat jobs and solve the problem of housing shortage in Sweden.
The task is to develop a corner wall fixture for the company which is going to be flexible,
ergonomic and scured for employers and as well for the environment.
The process initiated within understanding the problem by analyzing the clients requist and at
the sametime analyzing the competitors in the housing market in Sweden. By discussion with
the client about how the corner wall fixture should be designed and developed, taking into
account of desired features for the product, in the end the concept was successfully choosen by
the client for develompent. The diffirent typs of concepts was visualized with CAD-models for
the client.
Keywords: Product development, Modular housing, Corner wall fixture.
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Sammanfattning
Denna rapport avser ett examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet-Innovation och
Produktutveckling med inriktning mot industriell design, utförd av Riam Abdalsalam och
Ahmad Alqaisy. Examensarbetet avser en produktutveckling av en hörnfixtur i samarbete med
företaget Husmuttern AB. Uppdraget gick ut på att ta fram ett koncept för en hörnväggfixtur
vilken ska vara designad men inte hållfasthets beräknad. Designa en hörnväggfixtur som kan
underlätta monteringen av två ihopsatta väggar på ett flexibelt och säkert sätt som passar för ett
modulhus.
Målet med projektet är ett färdig designat koncept med rätt material och mått.
I rapporten beskrivs hela produktutvecklingsprocessen från problemformulering till ett
fullständigt koncept. Resultatet av detta arbete är ett koncept för hörnväggfixtur.

Nyckelord: Produktutveckling, Modulhus, Hörnväggfixtur
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Ordlista
QFD:

Quality function for design.

DFA:

Design for assembly.

CAD:

En dataprogram för 3d-modulering.

DFM:

Design for manufacturing

DFE:
Analys:

Design for environment eller på svenska miljöanpassad design
Uppdelning av problem och undersökning av alla delar

Koncept:

Möjlighet/idé

Kund:

Uppdragsgivare

Prototyp:

Första version/första exemplar av produkt

Modell:

En bild av slutgiltigt koncept, kan även vara en fysisk modell

Möjlighet:

En idé till en ny produkt

WBS:

Logiskt sätt att planera ett projekt.
Metoden har ett mål att bryta ner aktiviteter.
Använda en trädstruktur som är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt

Modulhus:

Ett hus vilket består av flera olika modulsektioner. Alla moduler
monteras i fabrik samt sätts ihop till ett färdigt hus på byggplatsen.

Mikrofabrik:

En fabrik som producerar produkter på en begränsad yta.

Fixtur:

En form avsedd att hålla en detalj stilla och på sin plats och mäta
upp mått på detaljen med stor noggrannhet.
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Inledning
I följande rapport presenteras detta examensarbete utförts av Riam Abdalsalam och Ahmad
Alqaisy vid Mälardalens högskola. Examensarbete utfördes på grundnivå med inriktning mot
industriell design PPU304 och omfattar 15hp. Uppdragsgivaren är Husmuttern AB.
Bakgrund
Husmuttern AB startade år 2016. Företagets vision är att skapa ett flexibelt huskoncept som
kan anpassas till en skola, villa, radhus eller vandrarhem.
Husmuttern AB:s syfte är att skapa fixturer för ergonomiskt och produktiv optimering för
tillverkning av husdelar.
Företaget vill skapa arbetstillfällen för nyanlända och de som står längst ifrån arbetsmarknaden
långtidsarbetslösa samt nyanlända till Sverige genom att bilda en arbetsmiljö utan kräv på
språk eller handledning, samt att lösa problemet med dagens bostadsbrist.
Arbetsuppgifterna går ut på att följa enkla instruktioner som förtydligas med markörer för att
genomföra arbetsmomenten på enkelt sätt utan att behöva svenska språket.
Företaget samarbetar med leverantörer av byggmaterial och byggnadskoncept samt
underleverantörer transporter och IT lösningar.
Företagets ledord är: Be good, Do good, Fair deals, vilket innebär att alla samarbetspartners ska
leva upp till värdegrunden. Det ska vara bra kvalité och bra värderingar vilket lägger grunden
till projektet.
Johan Tjernell är företagets grundare och VD som arbetar hårt för att göra sin dröm till
verklighet. Företaget har inga anställda än, men samarbetar med studenter från Mälardalens
högskola, underleverantörer samt MITC. Husmuttern AB vill bygga hus med
standardkomponenter för att underlätta hopsättningen av väggsektioner. Materialet till golv,
väggar och tak är köpta av underleverantörer. Delarna till väggen sätts ihop till en byggkloss
med hjälp av en fixtur och därefter fraktas de till förbestämda platsen där huset/skolan ska
byggas.
Det som gjorde att vi vill samarbeta med Husmuttern AB var att de använder sig utav
återvinningsbara material, samt arbete ska ske inom goda förutsättningar.
Problemformulering
Examensarbetet skrivs av två ingenjörsstudenter som läser till innovation och produktdesign.
Projektdeltagarna har inte gått igenom hur hus byggs ihop i allmänhet. Det första steget som
skall göras under projektens gång är att få förståelse och kunskaper till hur en hörnvägg byggs.
Projektdeltagarna har inte erfarenhet av hur fixturer för just hus ser ut. De fixturer som
projektdeltagarna vet om, har syfte att kontrollera mått med stor noggrannhet.
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Syfte och frågeställningar
Examensarbetet går ut på att tillämpa kunskaper inom produktdesign där deltagarna arbetar
med uppgiften att få fram en fungerande hörnfixtur. Vilken är ergonomiskoptimerad för
produktion samt är anpassad för byggbranschen. Resultatet ska underlätta arbetet för
medarbetaren som monteras ihop en hörnvägg.
Arbetet ska resultera ett nytt designkoncept och en skriftlig rapport.
Krav på rapporten är att den ska vara tydlig och lättbegriplig för läsaren och innefatta slutsatser
och rekommendationer som Husmuttern AB kan använda sig av.
Slutkonceptet ska redovisas för examinator, handledaren och företagsrepresentant och elever.
Frågeställningar:
Hur ska fixturen se ut?
Ska den vara stående eller liggande?
Ska fixturen kunna roteras för att underlätta arbetet?
Krav från uppdragsgivare:
Fixturen ska vara hållbar.
Den ska vara säker.
Den ska vara lätthanterad.
Den ska vara ergonomisk.
Den ska fungera endast för hörnväggar.
Avgränsningar
Projektdeltagarna har bestämt sig att förkorta den bestämda tiden att genomföra ett
examensarbete från sex månader till tre månader. Vi har arbetat med examensarbetet 100 %
under den bestämda tiden.
Med tanke på tidsfristen ska arbetet i första hand resultera i ett färdigt designkoncept som är
överdimensionerat. Instruktionen som erhållits av uppdragsgivaren förmedlades muntligt vid
ett möte på IDT i Eskilstuna. Uppdraget handlar om att redovisa en CAD-modell och ett
ritningsunderlag av hållbar fixtur till en hörnvägg.
Projektet ska inte innehålla en analys av materialval. Däremot kommer deltagarna att välja
mellan stål eller aluminium beroende på hållbarhet.

Ansats och metod
Projektgruppen representerar de ansatser och metoder som är grunden till detta examensarbete.
Projektdeltagena har tagit lärdom genom att analysera andras tidigare examensarbeten.
För att kunna presentera den nya designen av hörnfixturen, behövs följande steg göras:
 Undersöka liknande produkter, för att få mer underlag kunna jämföra de lösningar som
redan finns på marknaden.
 Analysera genom att intervjua byggföretag och snickare samt att söka på internet.
 3D-skriva modellen för att kunna se om det behövs några förändringar.
Planeringen startar redan från början i projektet tills projektet har avslutats. Planeringen är ett
viktigt levande dokument. Målet med planeringen är att lösa ett problem när det gäller tid och
kostnad. I planeringen schemaläggs tid och bemanning samt skapar en budget över
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kostnaderna. Planeringen bör utvecklas och organiseras under projektets gång. Projektteamet
ser till att den överensstämmer med mål som deltagarna strävar efter. (Douglas, 2004).
Genom att följa fem steg av frågor så har deltagarna kontroll på planeringen.
Vad? Den tekniska uppfattning som behöver definieras.
Hur? WBS som ska etableras.
Vem? Resursorganisation för WBS som behöver identifieras.
När? Uppdateras planeringen genom att fastställa sekvenser av leveranser.
Hur mycket? Beräkna kostnaderna för varje del i projektet. (Douglas, 2004).

Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder
I det här avsnittet beskrivs de teoretiska grunder som rapporten bygger på.
Idégenerering
Idégenerering är en metod som syftar till att utvärdera och utveckla idéer. Målet med
Idégenereringen är att öppna tankar för ny innovation och nya konceptförslag. (Ulrich 2014)
Idégenerering är brainstorming som är en kreativ och effektiv metod där en grupp deltagare
försöker hitta lösningar till problem och utvecklingsmöjligheter genom att välkomna alla
åsikter och tankar kring problemet. Det finns inte rätt eller fel och inte heller fasta svar för att
komma fram till lösningen. Brainstorming är ett bra verktyg för att utveckla nya möjligheter.
(Ulrich 2014)
Deadline
Med hjälp av Deadline har teamet bättre kontroll över sitt arbete. Det handlar om att planera sin
tid, att uppgifterna blir färdiga inom den bestämda tidsramen. Hjälpmedlet behövs eftersom det
kan dyka upp andra saker under projektets gång. Målet med deadline att projektdeltagarna ska
vara klara med examensrapport och presentationen senast 2017-04-21.
Gantt-schema
Gantt-schema är ett verktyg som används för att planera ett arbete på ett effektivt sätt. Den
beskriver alla faser inom projektarbetet där planeringsverktygen illustrerar projektets olika
aktiviteter. Genom att använda Gantt-schema har deltagarna kontroll över tiden och vad som
ska göras härnäst och när. I schemat skapas horisontella stolpar och en tidslinje som visar när
arbetet ska genomföras och hur mycket tid det är kvar till arbete, samt hur de olika delarna är
beroende av varandra. Fördelar med det är att det är lätt att förstå vad som händer i planeringen
och när aktiviteterna ska startas och avslutas. (Predeep 2005)

10

Figur 1 Ex. Gantt-schema

Marknadsundersökning
Marknadsundersökning handlar om att samla in information och analysera ett specifikt område.
Det kan vara om hur marknaden ser ut, efterfrågan om en produkt eller tjänst. Genom
marknadsundersökning går det att identifiera kundens behov, samt nya möjligheter upptäcks.
Det går att analysera konkurrenterna och se vilka möjligheter erbjuds på marknaden. Det som
är viktigt med marknadsundersökningar är att samla in mycket information för att kunna lyckas
med sin nya idé. (Christensen 2016)
Konkurrent analys
Genom att studera konkurrensanalys kan viktig information identifieras t.ex. vad och hur
konkurrenterna erbjuder eller löser kundens behov, samt att det möjliggör att se vilka styrkor
och svagheter konkurrenten har och varför konsumenten väljer konkurrentens produkter eller
tjänster. Undersökningen kan öka projektdeltagarnas idéer, vilket leder till att produkten kan
lyckas på marknaden och undvika osäkerheter som kan dyka upp under projektets gång.
Syftet med marknadsundersökning och konkurrensanalys är att få inspiration över liknande
problem och hur de lösts tidigare. Ibland kan fel och brister hittas hos konkurrenter, samt
undersöka om en gemensam idé/egenskap har fungerat bra utan problem. (dagensanalys. 2017)
Kravspecifikation
Kravspecifikationen är ett levande dokument vilket fungerar som kvalitetskontroll över vad
som behöver utvecklas eller utformas. Den beskriver vad uppdragsgivare och kunden önskar
sig och vilka krav de begär under projektutvecklingsgenomförande. En väl organiserad och
planerad kravspecifikation kan sänka kostnaderna på tillverkningen och den möjliggör att
produktens utveckling genomförs under kortare tid. Det är viktigt att produkten
överensstämmer med kunden krav och önskemål. Exempel på kraven är att produkten ska vara
unik, återvinningsbar och underlättar arbetet. (Ulrich 2014)
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Funktionsanalys
Funktionsanalys innebär att produktens funktioner delas upp till huvudfunktion, delfunktion
och stödfunktion. Utifrån namnuppdelningen kan man förstå att huvudfunktionen är den
viktigaste funktionen, vilken måste uppfyllas. Med andra ord beskriver huvudfunktionen
produktens huvudsyfte. För att uppfylla huvudfunktion delas funktioner in små kategorier
under rubriken delfunktion. Många produkter har funktioner, vilka inte behöver uppfyllas men
kan bidra till att underlätta användandet av produkten och de kallas för stödfunktioner.
Resultatet av funktionsanalysen kan redovisas som exempelbilden nedan. Utifrån
funktionsanalysen gäller det att fokusera och prioritera de funktioner som skall uppfyllas först
för att kunna gå vidare i projektet. (Bark 2009)

Ex. Bil
 Huvudfunktion: Transport
 Delfunktioner: Utrymme, styrningen och reglera hastighet
 Stödfunktioner: Sköna stolar och kyla/värme

Figur 2 Ex. Funktionsanalys

Ergonomi
Det innebär att eliminera risker för fysiska och psykiska skador i verksamheten och se till att
arbetsplatsen är anpassad för personalen. Det sker redan från början innan verksamheten
planeras att bli en arbetsplats. En bra arbetsplats ger bra kvalité, och produktivitet samt
minimerar risken för sjukskrivningar och konflikter mellan anställda. Samtidig ska
arbetsplatsen vara anpassad för både män och kvinnor när det gäller längd och arbetssätt. Det är
viktigt att minimera eller balansera belastningen på arbetsplatsen med att personalen inte får
fysiska eller psykiska skador. (arbetsmiljöverket, 2017). Viktigt för hörnväggfixturen att den
ska anpassas både för män och kvinnor med olika längder. Det anser både projektdeltagarna
och projektägaren.
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Figur 3 Ergonomi enligt arbetsmiljöverket

DFA
Inom produktutveckling använder designer sig av Design for Assembly på svenska ''design för
montering'' som tillämpas för att kunna montera ihop produkter på ett effektivt sätt. Den
underlättar monteringen samt hjälper till att uppskatta kostnaderna för konstruktionen. För att
kunna minimera monteringen och tidsåtgången krävs det erfarna montörer på arbetsplatsen,
samt att produkten ska vara designad på ett speciellt sätt som underlättar monteringen.
(Lövgren, 2009)
DFM
Design for manufaktur är ett verktyg som handlar om att designa en produkt med avseende på
tillverkningsmetoden. Det är viktigt att fokusera på hur tillverkningen av produkten går till för
att få fram bra kvalité. DFM kan förenkla produktionen. Det gör att produktionskostnaderna
reduceras utan att påverka produktens kvalitet. (Ulrich, 2014)

DFE
Den består av Design for Environment på svenska ''miljöanpassad design'' vilket innebär att det
tar hänsyn till produktens livscykel. Det är en viktig metod för att minimera miljöeffekter
eftersom de flesta produkter har en påverkan på miljön. Samtidigt strävar produktutvecklaren
att förbättra produktens kvalitet och kostnader. Produktens effekter kan bestå av
energiförbrukning, utarmning av naturresurser, gasutsläpp och generering av fast avfall. (Ulrich
2014)
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Produktsemantik
Produktsemantik är en viktig och självklar del i designarbete. Produkten ska uttrycka sina
egenskaper eller förklara sig själv om när och var den ska användas och samtidigt ska den visa
sin praktiska huvudfunktion, karaktär och identitet. Designen av produkten ska anpassas i den
miljön den ska användas i och ska på ett enkelt sätt visa användaren vad den är till för. Går
designer långt med sin design så har konsumenterna svårt att förstå produktens funktion och
syfte. Produktens design ska anpassas med dessa funktioner och budskap. (Österlin, 2012)
FMEA
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Feleffektanalys är ett arbetssätt som används under
produktutvecklingsfaser som hjälper till att minska risken för felmöjligheter. feleffektanalysen
analyserar konsekvenser som kan uppstå och kommer med förslag på vilka åtgärder som kan
hindra att fel uppstår. Feleffektanalys syfte är att upptäckta felen i en tidig fas och rätta
produkten innan den skickas till produktion. Verktyget används genom hela
produktutvecklingsprocessen.
Steg/frågeställningar vid identifiering av felen
 Vilka funktioner som påverkas av felen.
 Vilka fel kan uppstå under produktion.
 Vilka orsaker felen beror på.
 Vilken effekt felen har på produkten.
 Vilka åtgärder/rekommendationer.

Figur 4 FMEA analys kolumner

Figur 5 Riskanalys

Riskanalysen används för att bedöma felets risk genom att poängsätta de i skala 1–10. Syftet är
att bedöma allvarlighetsgrad, intensitet, och upptäcksannolikheten och summan av alla värden
blir riskvärde. Hög riskvärde prioriteras att åtgärda först medan låg riskvärde är det möjligt att
ignorera. (Bark 2009)

SWOT
Den här metoden hjälper till att identifiera och analysera produktutvecklingens starka och
svaga sidor internt samt möjligheter och hot externt jämtemot andra konkurrerande produkter
som finns på marknaden. När analysen är genomförd kan gruppen dra slutsatser av vilka
områden som det behövs läggas extra fokus på. (Bark 2009)
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CAD
Solidworks är ett dataprogram (Computer Aided Design). Ett dataprogram för att enkelt skapa
3D-modeller och sammansätta delar. Den hjälper även att skapa 2D-ritningar som visar alla
mått på detaljnivå.
Företaget grundades 1993 och riktar in sig mot ingenjörer och designers runt om i världen.
Programmet sparar mycket tid jämfört med handritningar, vilket användes förr i tiden. Solid
Works är även ett hjälpmedel för att visa nya innovationer i 3D-modeller, samt sälja in sitt
koncept genom att sätta in produkten med hjälp av programmet i sin riktiga miljö.
Multifunktionellt program som klarar av avancerade detaljer med specifika toleranser. Det
finns andra CAD-program till exempel Catia, Inventor eller Creo. Utifrån alla dessa olika
program
tillsammans med Solidworks kan man skapa 3D-modeller.
Hur funkar fixturen?
Först och främst har fixturen syfte att kontrollera alla mått, form och läge på produkten att det
överensstämmer med kundens önskemål. Med hjälp av fixturen mäts detaljernas noggrannhet
samt läge. Vissa fixturer kan hålla detaljer på plats med hjälp av fästanordningar. Med en bra
tillverkad fixtur kan företaget producera produkter med en hög standard och kvalité.
(Learning4sharing, 2009)
Vad är borrstyrning?
Det är en typ av guide som hjälper till att borra noggrant i material utan att glida eller bryta
sönder borren. Den hjälper till att positionera borren eller borrmaskinen att hålet i materialet
hamnar på rätt plats. Det finns olika typer av borrstyrningar på marknaden. (Boneham &
Turner, 2017)
Sammanfogning
Om en produkt har flera olika delar måste den sammanfogas på ett felfritt sätt. I detta fall sker
sammanfogningen med skruvdragningen.

Genomförande
Uppstart
Under vårterminen 2017 gavs uppdraget att ta fram en hörnväggsfixtur åt företaget Husmuttern
AB. Projektet startades med en detaljerad beskrivning av företaget koncept är att skapa
standardkomponenter för att kunna bygga modulhus. Företagets representant Johan Tjernell tog
upp vilka krav samt möjligheter som finns för att kunna utföra projektet.
Därefter studerades tidigare examensarbeten för att få en förståelse hur liknande projekt utförts
tidigare.
Det som är givet från projektägaren är bara mått på hörnväggen. Hörnväggen ska vara
2500x1250x1250 mm.
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Planeringsfas
Innan arbetet med att generera möjliga idéer startades prioriterades en projektplanering för hela
arbetet. Med hjälp utav Gantt-schema så inkluderades alla produktutvecklingsverktyg är viktiga
att ta hänsyn till i detta examensarbete.
3.2.1 Gantt
Efter planeringsfasen skapades en Exceldokument för Gantt-schema. I detta dokument listades
en rad aktiviteter som genomföras under examensarbetes gång. Alla aktiviteter fick ett start och
slutdatum som projektdeltarena följde. Gantt-schemat sträckte sig över hela tidsperioden som
var bestämt för projektet, d.v.s. från och med v.3 till och med v.16.
Se Bilaga 1.
Marknadsundersökning
För att få en överblick och förståelse hur marknaden ser ut idag, behöver en
marknadsundersökning genomföras. Undersökningen ger möjlighet att kunna studera hur andra
byggföretag jobbar med fixturer samt husbyggnationer.
Fixtur
Fixturer ska användas i olika monteringsområden och de kan se annorlunda ut beroende på vad
de ska användas till. De faktorer som skiljer fixturer från varandra är storlek, material samt hur
objekten ska monteras i den.
Det som har hittats på nätet var (PVS.se/fixturer) är en hemsida som visar olika sorts fixturer
men inget om fixturer som passar för husbyggnationer.
Husbyggnationer
En mer avancerad undersökning gjordes angående husbyggnationer för att öka förståelsen av
hur byggfirmor/snickare bygger väggar i vanliga fall och speciellt för väggarnas hörn. Många
videoklipp var ett bra hjälpmedel som var tagna från Bauhaus hemsida samt från Masonite
Beams hemsida. All denna information låg som grund till inspirationen om hur fixturen ska
designas på bästa möjliga sätt.

Konkurrensanalys
För att bygga ett modulhus ska arbetet ske i torra miljöer, där allt byggs på en och samma plats
och sedan transporteras husen med stora lastbilar dit de ska placeras. Syftet att söka fakta på
nätet är för att få en större förståelse om hur dagens fabriker gör när de bygger modulhusen.
Projektdeltagarna har kontaktat en rad företag som bygger modulhus via telefon att nämna är:
Astelhus, Attelfallsverket, Modulhus, Älvsbyhus och Boklok.
Det hittades inga konkurrenter som använder sig av hörnväggfixtur som projektdeltagarna kan
hänvisa till.
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Hörnväggsektion
Utvecklandet av hörnväggsektion
Det är viktigt att veta vilka steg som gäller för att bygga väggen innan användandet av
brainstorming och produktutvecklingsverktyg. Stegen undersöktes genom att söka på internet
samt diskussioner med Husmutter AB som rekommenderade att gå igenom ett tidigare
examensarbete som utfördes av två studenter på Mälardalens högskola och att besöka Masonite
Beams hemsida.
Masonite Beams komponenter ritades upp efter deras måttangivelser på deras I-balk och
OBS/MDF-skivor, vindpapp, fuktspärr samt träregel till luftspalt är standardsortiment från
Beijer bygg.
Hörnväggsektions uppbyggnad
Johan Tjernell hänvisade om vilka komponenter väggsektionen kommer att bestå av genom att
visa bilder och filmer samt enkla skisser för att förklara bättre. Projektdeltagarna har tagit
mycket information om både material och helhetsbild från ett gammalt ex-jobb som var skriven
för företaget Husmuttern AB. Det tidigare examensarbetet handlade om en väggfixtur som har
samma material som hörnväggfixtur.
Se Bilaga 9.
Lockpanel
För att skydda huset mot vind, snö och vatten, det går att använda sig av liggande eller stående
lockpanel som vanligen består av trä. För att panelen ska ha längre livslängd ska den behandlas
på ett bra sätt att den kan tåla vind och vatten under en längre period. Träpanelen består av
olika lager av panel, luftspalt och vindpapp, vilket kallas för vindskydd. Med hjälp av
luftspalten kan panelen vara torr inifrån och vindpapp skyddar mot fukt och gör väggen lufttät.
För att ha en ganska bra livslängd på lockpanelen ska den vara en bit ovanpå marken på
ungefär 40 centimeter och den ska sågas underifrån 15 grader för att vattendroppar ska glida
lätt mot marken samt taksprång ska vara några centimeter längre.

Figur 6 Lockpanel, som monteras sist på hörnväggen med andra ord så kan den kallas för ytterpanel.
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Kravspecifikation
Kravspecifikation är ett dokument vilket fungerar som riktlinje och kvalitetskontroll under
utvecklingens genomförande. Vad gäller kravspecifikationen utgick gruppen från Johan
Tjernells önskemål och krav på hörnfixturen och samlade in information för att komplettera
kravspecifikationen. De viktigaste områdena för kravspecifikationen är marknadsbedömning,
marknadslivstid, standardiserade komponenter, produktkrav, krav för riskanalys,
kostnadsramar, service och reservdelar, dokumentation, krav på skötsel- och
serviceinstruktioner, bruksanvisning, säkerhetsföreskrifter, packning och emballage och
slutligen återvinning. När projektgruppen har färdigställt kravspecifikationen skickas den till
Husmutterns VD Johan Tjernell för godkännande.

Figur 7 Egenskapad Kravspecifikation nr.1

18

Figur 8 Egenskapad Kravspecifikation nr.2

Funktionsanalys
Med hjälp av funktionsanalys kan gruppen på ett metodiskt sätt strukturera de olika nödvändiga
och önskvärda funktioner som finns på hörnfixturen. Funktionsanalys hjälper till att få bättre
förståelse och begrepp vad gäller idégenerering och brainstorming som är nästa steg av arbetet,
och det hjälper att komma fram till viktiga och nödvändiga lösningar för fixturen. Metoden gav
en tydligare bild över vad som behöva göras. Som till exempel möjliggör att fixturen roterar så
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att den underlättar monteringen. Funktionsanalysen är strukturerad på ett hierarkiskt sätt på ett
träddiagram som kan ses i bilden nedan.

Figur 9 Egenskapad Funktionsanalys

Idégenerering
Idégenerering påbörjades först efter att gruppen gick igenom kravspecifikationen och
funktionsanalysen vilket ledde brainstormingen till ett flertal bra förslag på olika lösningar till
hur hörnfixturen kommer att se ut och vilka problem detta kommer att lösa. Därefter började
gruppen med att dokumentera alla idéer och samtidigt skissades fixturen fram och dess
specifika funktioner. Brainstorming hjälpte till att få fram flera idéer så att slutresultatet blir
lyckad.
Väggen
Utifrån de mått som var angivna från projektägaren och vilka material som är tagit från ett
tidigare examensarbete har projektdeltagarna skapat CAD-modeller. I och med
projektdeltagarna visste vilka lager vanlig vägg har så var uppgiften att skapa modeller som
passar för just hörnvägg. Bilden nedan visar en ihopsatt hörnvägg som är skapad i Solid Works.
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Figur 10 Egenskapad hörnvägg

Konceptgenerering
Det skissades olika koncept i början av projektet, men de plockades bort efter mötet med
uppdragsgivare. Projektdeltagarna fick några önskemål från uppdragsgivare redan från första
mötet. Detta är ett levande projekt som ändras efter uppdateringar. Förslag på möjliga koncept
har diskuterats med handledaren för att få en annan blick på koncepten. Det som diskuterades
mest både med uppdragsgivare och handledare var hur utformningen skulle bli för en
hörnväggfixtur. Efter diskussionen blev det ytterligare en ny brainstorming för att ta fram ett
antal olika koncept.
Vid konceptgenereringen används några metoder och teorier DFA, DFM och produktsemantik
för att utveckla enkla koncept så långt som möjligt.
Nedan visas koncept/förslag för fixturen.
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Figur 11 koncept 1

Koncept 1: Tanken med detta koncept var att bygga hörnväggen i två formar därefter tas de
färdiga väggsektionerna och monteras ihop i en v-formad modell.

Figur 12 koncept 2

Koncept 2: Här tänkte projektdeltagarna att bygga och monterarar hela hörnväggen på en
fastmodell som är uppdelad så att den håller upp delarna. Nackdelen med denna var att den tar
en stor plats samt den är inte flexibel.
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Figur 13 Koncept 3 del 1

Figur 14 Koncept 3 del 2

Koncept 3: En stående modell som kan rotera, men med risk att komponenter fälls ner.

Figur 15 Koncept 4 del 1

Figur 16 Koncept 4 del 2

Koncept 4: En design som liknar ett bord. En roterbar V-formad modell som vilar på en rund
platta för att ge stöd och minska belastningen vilket kan den underlättar monteringen.
Nackdelen med denna var att den måste bli väldigt stor (blir inte ergonomiskt).
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Figur 15 Koncept 5

Koncept 5: En v-formad modell upp och ner. Nackdelen med modellen är att den är ostabil när
det läggs in komponenter.

Figur 18 Koncept 6 del 1

Figur 19 Koncept 6 del 2

Koncept 6: En stående V-formad design som kan rotera i en ledd. Grund designen för slutliga
konceptet. Slutkonceptet blev en kombination av både koncepten 5 och 6 med vidare
utveckling.
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Figur 16 En detalj utveckling på ben

Konceptval
Med hjälp av en CAD-modell som gjordes i Solidworks skapades många tänkbara och
nödvändiga funktioner för hörnfixturen innan och efter intervjun med Johan Tjernell som är
VD för Husmuttern. Konceptvalet gjordes efter en avstämning av uppdragsgivarens krav och
önskemål. Därefter görs undersökning, testning och vidare utveckling. Målet är att
tillfredsställa kundens behov.
Slutkoncept
Efter tre månaders arbete med CAD-modellen valdes till slut ett slutkoncept, se bilden nedan.
Slutkonceptet baserades på all information från leverantören Masonite Beams och
uppdragsgivaren, från företaget Husmuttern AB. Konceptet fullgjordes i samarbete med John
Tjernell.

Figur 17 Resultatet av slutkonceptet för fixtur utan väggsektioner
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Materialval
Gruppmedlemmar har refererat till det tidigare examensarbetets val av material där de har
besökt företaget X-ponent inredning som är leverantör åt Husmutter AB. Eftersom vi jobbar
med samma uppdragsgivare som kommer att använda liknande material vid hopmontering och
tillverkning av väggfixturen som tidigare gruppen har arbetat med. Det valda materialet för
hörnfixturen är stål som har rostskyddat lager och därefter målas fixturen av X-ponent
inredning. Det som är också en fördel med stål är att det kan återvinnas ett antal gånger utan att
kvaliteten på materialet förändras. Det är även möjligt att skapa ett bättre material vid
återvinning av stål.
Borrstyrning
Borrstyrningar kommer monteras på fixturen vilket gör att arbetet blir mera flexibelt och enkelt
samtidigt slipper företaget en stor del kassationer på grund av sneda borrade hål i materialet.
Borrstyrningar underlättar arbetet för montörerna och gör att arbetsprocessen flyter på.
Diametern på hålet är anpassad för 8mm borr enligt uppdragsgivarens krav och önskemål.
Därefter fästs väggarna med varandra i dessa hål.
Ergonomiska funktioner
Projektdeltagarna har alltid fokuserat på ergonomin under planeringen av hörnfixturen. Syftet
med det är att eliminera risker för skador under arbetets gång. Fixturen är uppbyggd så att
arbetarna kan gå runt fixturen utan att behöva klättra på fixturen eller behöver gå ner på knä för
att montera väggen. En roterande fixtur underlättar således monteringen för montören.
Rotationen sker genom att trycka på en dosa som är kopplad med en hydraulisk arm vilken gör
att fixturen roterar. Med hjälp av en hydraulisk rotation kan arbetsskador minska. Hydrauliska
fixturer funkar exakt som ett lyftbord, vilken många industrier använder. Det ska finnas ett
stoppläge så att fixturen inte roterar för mycket, för då faller materialet på golvet. Fixturen ska
kunna roteras 180 grader.
Animering av slut koncept
Animering av hörnfixturen där alla material som används vid väggbygget visar hur de placeras
och monteras i hörnfixturen presenteras under examenspresentationen. Det för att kunna
förklara tydligt hur fixturen fungerar och hur den används vid monteringen.
FMEA
Feleffektanalys gjordes i förbyggande syfte att felet uppstår redan i konceptutvecklingsfasen.
Se Bilaga 2.
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Figur 18 FMEA analys tillämpad för hörnväggfixtur

Allvarlighetsgrad: ”Uppskatta hur allvarlig feleffekten blir för den som drabbas. Skapa en
graderingsordning mellan 1 - 10 där 1 motsvarar den lägsta allvarlighetsnivån och 10 den
högsta”. (Bark 2009)
Upptäcksannolikhet: ”Hur lätta är felen att upptäcka? Skapa en graderingsordning mellan 1 10 där 1 betyder mycket lätt att upptäcka och 10 betyder mycket svårt eller omöjligt att
upptäcka”. (Bark 2009)

Möjliga åtgärder:
 Fel 1: Fixturen rekommenderas att den ska underhållas vid särskilda och bestämda
tider. Många tester innan slutprodukten lanseras är viktiga för både säkerheten och
slutresultatet. Testerna försäkrar att fixturen är rätt tillverkad och rätt monterad, vilket
leder till att väggsektioner produceras utan skador.


Fel 2: För att undvika böjningar och sprickor på fixturen vid monteringen av
hörnväggar behöver den hållfasthets beräknas och en noggrannhet av materialval.



Fel 3: fixturen ska underhållas kontinuerligt. Hydroliksfunktionen skall klara den
beräknade belastningen.
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SWOT
Styrka: Produkten är helt ny på marknaden och har uppfyllt kundens behov. Patent är också
en styrka.
Svaghet: Designen och utformningen av produkten är okänd för användaren. Design och
kundkrav som inte riktigt uppfyller kundens behov är en svaghet.
Möjlighet: Andra tillverkare kan önska sig en liknande produkt i framtiden.
Hot: En liknande och billigare produkt kan finnas i framtiden på marknaden. Lagstiftning
kan också vara ett hot.
Material
Materialvalet har tagits utifrån ett tidigare examensarbete som var för väggfixturen.
Uppdragsgivaren ville att det ska vara samma materialval för hörnväggfixturen också. Efter
överenskommelse med Husmutter AB är det mest relevanta och kan ändras efter
hållfasthetsberäkning.
 Aluminium
Materialet aluminium har goda egenskaper vilket medför många användnings områden.
Exempel på egenskaper:
- Låg vikt
- Högstyrka
- Aluminium är tätt
- Lätt att sammanfoga
- Rostar inte
- Värmeledande
- Lätt att forma
- Återvinningsbar



Stål med ytbehandling av Zink

Zink materialet är den vanligaste beläggningen mot rost. Metaller rostskyddas med
förzinkning.
Exempel på stål egenskaper:
Återvinningsbar
Täthet 7.7kg/kubikmeter
Smältpunkt 1371 grader Celsius
Prototyper
Projektdeltagarna försökte göra små enkla prototyper dels med hjälp av 3D-printer samt med
handverktyg.
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Figur 19 3D-printad hörnvägg i mindre skala

Figur 20 Olika koncept förslag

Resultat
Resultatet av examensarbetet blev en överdimensioneras designkoncept för både hörnväggen
och en fixtur. I bilden nedan visas en hörnväggfixturen i en helhetsbild med ilagda
väggsektioner. Ett designkoncept som lätt kan justeras och anpassas efter nya uppdateringar.
Fixturen har fyra hjul och kan lätt förflyttas inom fabriken samt den kan lyftas med truck för
långa sträckor. Hörväggfixturen har rotationsfunktion med hjälp av hydroliksystem, den kan
roteras 180 grader och kan höjas och sänkas så att den överens stämmer med ergonomi.
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Figur 21 Slutkonceptet med inlagda väggsektioner
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Hörnväggfixturs funktioner
Nedan beskrivs fixturens olika delar med en förklarande bild.
Stödväggar
I bilden nedan syns hur stödväggarna är i öppet läge jämfört med förra bilden. Bortfällbara
väggar hjälper till att kunna ta ut den färdiga hörnväggsektionen för transport.

Figur 24 Korta sidan stödvägg

Figur 25 Långa sidan stödvägg

Figur 23 Hörnväggfixtur med öppna stödväggar

Borrmallar
På sidoväggar finns det sex stycken borrstyrningsmallar. Se en detaljbild nedan.

Figur 26 Borrmall

Figur 27
22Borrmall
Borrmallpå
påstödväggen
stödväggen
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Balkstöd
Meningen med balk stöden är att hålla balkarna på plats, så att de inte lutar sig åt höger eller
vänster vid monteringen.

Figur 28 Balkstöd

Väggstöd
Väggstöden har två olika längder. De långa stöden innehar borrmallar, medan de korta stöden
har små hål, vilket underlättar sammanfogning av balkarna.

Analys
I början av projektet sammanställdes en problemformulering och brainstorming som ledde till
att de viktigaste kraven har uppfyllts för hörnväggfixturen. Analysen redovisar hur
problemformuleringen och kravspecifikationen uppfylls.
De viktigaste frågor har ställs i kapitel 3 syfte och frågeställningar som var målet till det här
projektet:
Med hjälp av kravspecifikationen, funktionsanalysen, undersökningar och brainstorming kunde
projektdeltagarna besvara dessa frågor.
Hur ska fixturen se ut?
Den ska vara anpassad till en hörnvägg för ett modulhus och den ska kunna rotera med hjälp av
hydroliksystem. Det var också viktigt att veta hur väggsektionen kommer att monteras, samt i
vilka steg ska monteringen ske. En annan viktig del är hur stöden ska se ut för att kunna hålla
väggdelarna på rätt sätt, så att de inte lutar sig åt höger eller vänster vid monteringen.
Eventuella funktioner som den fällbara stödplattor som preciserar balkarna i väggsektionen.
Ska det vara en stående eller liggande fixtur?
Funktionsanalysen och kravspecifikationen var viktigt att analysera. Vilka funktioner som kan
förenkla arbetssättet vid monteringen av hörnväggen, vilket besvarar frågan ovan. Fixturen ska
vara liggande på en ergonomisk höjd som är anpassad för både män och kvinnor. En liggande
fixtur kan ses som ett arbetsbord vilket kan förenkla monteringen samt den kan också vara
bekvämt för operatörerna när de sätter ihop hörnväggen.
Ska fixturen kunna roteras för att underlätta arbetet?
Ja den ska roteras 180 grader med hjälp av en hydrolik dosa exakt som en vanlig industri
lyftbord. Roteringen underlättar monteringen av hörnväggen och syftet med hydroliken gör att
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operatörerna kan ha det bekvämt vid arbetsplatsen, vilket leder till mindre arbetsskador
speciellt när en tung fixtur med väggdelarna ska roteras 90 grader eller 180 grader.

Slutsatser och rekommendationer
Grunden till detta projekt handlar om att lösa ett problem med hjälp av dessa verktyg som
problemformulering, kravspecifikation och kundbehov genom att designa en fixtur samtidigt
fundera över hur delar och funktioner kommer att designas på smart sätt. Arbetet ledde till ett
koncept som är acceptabel av Husmutter AB och beslut om framtagandet av en modell är
tagen. Projektet har utförts enligt planeringen med ett bra resultat genom att besvara de
problem som projektdeltagarna hade formulerat i problemformulering.
Diskussioner
Projektet har varit givande och lärorikt att samarbeta med Husmutter AB och hjälpa dem att
lösa ett problem för hur en hörnväggfixtur ska designas. Det är viktigt att förstå företagets
produktionsmetoder och i vilka steg väggen kommer att monteras. Detta för att dessa resurser
och kunskaper kan ge en överblick på vilka begränsningar detta koncept kommer att ha.
Under tiden som projektdeltagarna jobbade med projektet blev det några ändringar av
konceptet och det berodde på att projekt ägaren Johan Tjernell hade uppdateringar i både
design och krav.

Rekommendationer
För vidare utveckling av fixturen rekommenderar projektdeltagarna att gå igenom dessa
punkter:
Hållfasthetsberäkna: - Det är viktigt att beräkna hur hållfast och tålig fixturen är genom att
använda Solid Works. Efter hållfasthetsberäkning kan rätt material med bra kvalitet väljas för
fixturen.
Ergonomi: – Arbeta vidare med det, speciellt när fixturen roterar 180 grader den är då en bit
för hög över marken. Ett förslag: personalen kan ställa sig på en pall.
Designkontroll: - Studera hur fixturen kommer att monteras ihop, ifall den ska skruvas eller
om den ska svetsas.
Hjul och bromsar: - Undersök vilken storlek av hjulen som passar perfekt till fixturen och om
det önskas hjul som kan roteras för att underlätta placeringen av fixturen i Micro fabriken. Ha
gärna gummihjul som inte behöver pumpas då och då. Kolla även om bromsarna är tåliga och
att de håller sig fast vid marken.
X-ponent: – Vid önskan om tillverkning av fixturen då ska underleverantören X-pontent
kontaktas och ta fram en tillverkningsplan för fixturen.
Skydd: – Se till att fixturen har tillräckligt med skydd så att inga skador sker speciellt vid
roteringen av fixturen.
Hydrolik: - Undersök vilket hydroliksystem är bäst och hur den kommer att monteras ihop
med väggfixturen.
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Bilagor
Bilaga 1 egenskapad Gantt-schema.
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Bilaga 2 egenskapad FMEA-analys.
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Bilaga 3 egenskapad Kvarspecifikation del 1.
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Bilaga 4 egenskapad Kravspecifikation del 2.
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Bilaga 5 hörnväggfixtur alla delar
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Bilaga 6 Halva hörnväggens alla delar
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Bilaga 7 fixturens delar
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Bilaga 8 Hörnväggfixtur transparant
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Bilaga 9 hörnväggfixtur delar
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