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ABSTRACT
The following report is the result of a project carried out by the undersigned student at
Mälardalen University in Eskilstuna, Sweden. This report comprises a product development
project of a ceiling- and interior wall fixture for the company Husmuttern AB.
Today, Husmuttern AB is working on developing concept in open innovation where ideas are
gathered from crowd innovation in consultation with subcontractors and students from
Mälardalen University. The vision is that anyone, regardless of their education or experience
level, should be able to assemble a modular housing using the tools provided by Husmuttern
AB. The fixture should be flexible and be useful for both ceiling, interior wall and interior
wall with door and be designed for an ergonomic working method for daily use.
The main issue of the project is how the fixture is designed to meet all requirements and
functions and how it can be made ergonomically and user-friendly. The method of the
project's work process is based on product development theories as well as the product
development tools that are considered relevant. The concept proposals have been visualized in
form of sketches and CAD models.
The work's result consists of a concept proposal on a ceiling and interior wall fixture that
meets Husmuttern AB's requirements. The fixture has a uniform design with Husmuttern AB's
other fixtures and answers all the questions.
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SAMMANFATTNING
Följande rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på C-nivå av undertecknad
student vid Mälardalens Högskola. Arbetet omfattar ett produktutvecklingsprojekt av en
innertak- och innerväggsfixtur för företaget Husmuttern AB.
Idag jobbar Husmuttern AB med framtagandet av konceptet i ”open innovation” där idéer
samlas från crowd innovation i samråd med underleverantörer och studenter från Mälardalens
Högskola (MDH). Visionen är att vem som helst oavsett utbildnings- eller erfarenhetsnivå ska
kunna montera ihop ett modulhus med hjälp av de hjälpmedel som Husmuttern AB står för.
Fixturen ska vara flexibel och fungera för både innertak, innervägg och innervägg med dörr
samt vara utformad på ett ergonomiskt arbetssätt för dagligt arbete.
Projektets huvudsakliga frågeställning är hur fixturen ska utformas för att uppfylla alla krav
och funktioner samt hur den kan göras ergonomisk och användarvänlig. Metoden för detta
projekts arbetsprocess baseras på teorier inom produktutveckling samt de
produktutvecklingsverktyg som anses vara relevanta. Konceptförslagen har visualiserats i
form av skisser och CAD-modeller.
Arbetets resultat består av ett konceptförslag på en innertak- och innerväggsfixtur som
uppfyller Husmuttern AB:s ställda krav. Fixturen har en enhetlig design med Husmuttern
AB:s övriga fixturer och besvarar alla frågeställningar.
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FÖRORD
Detta projekt har lett till djupare förståelse för hur ett företag jobbar i uppstarten. Arbetet har
även gett ökad förståelse och erfarenhet kring produktutveckling och lett till att den kunskap
som erhållits under studietiden har fått tillämpats i ett produktutvecklingsprojekt.
Jag vill bringa ett stort tack till Johan Tjernell som låtit mig utföra ett givande examensarbete
hos Husmuttern AB. Tack för det stöd och engagemang du visat mig samt all hjälp och tid du
ägnat åt mig under projektets gång. Även ett stort tack till Husmuttern AB:s medarbetare som
tillhandahållit underlag till mitt examensarbete.
Jag vill även tacka Ragnar Tengstrand, min handledare på Mälardalens Högskola som funnits
där som stöd längs vägen och som engagerat sig i projektet.

Ida Westerberg

________________________________
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1. INLEDNING
Detta examensarbete beskriver ett produkt- och designutvecklingsarbete av en innertak- och
innerväggsfixtur i uppdrag av Husmuttern AB. Fixturen kommer att användas inom
husindustrin i flyttbara fabriker där tak- och väggmoduler kommer att byggas. Arbetet har
utförts av undertecknad student från Mälardalens högskola under andra perioden av
vårterminen 2017. Handledare för projektet är Johan Tjernell från Husmuttern AB samt
Ragnar Tengstrand från Mälardalens Högskola.

1.1 Husmuttern AB
Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept som består av standardiserade byggsektioner
som ska byggas i flyttbara fabriker, vilka kan sammanfogas till byggnader för de flesta
behov såsom: skolor, radhus och ålderdomshem. Huskonceptet är ett enplanshus som är
demonterbart och återvinningsbart. Företaget grundades år 2015 av Johan Tjernell och
har i dagsläget inga anställda (Husmuttern AB, u.d.).
Husmuttern AB jobbar efter sitt motto ”Be good, Do good, Fair deals” som innebär att
företaget samt alla leverantörer och samarbetspartners ska leva upp till värdegrunden
(Husmuttern AB, u.d.).
Företaget jobbar idag med framtagandet av konceptet i ”open innovation” där idéer
samlas från crowd innovation i samråd med underleverantörer och studenter från
Mälardalens Högskola (MDH). Visionen är att vem som helst oavsett utbildnings- eller
erfarenhetsnivå ska kunna montera ihop ett modulhus med hjälp av de hjälpmedel som
Husmuttern AB står för. Målet för Husmuttern AB är att bygga sitt första prototyphus i
slutet på år 2017 (Husmuttern AB, u.d.).

Figur 1 - Husmuttern AB:s huskoncept (Husmuttern AB, u.d.)
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1.2 Bakgrund
Idag bor nio av tio personer där det råder bostadsbrist i Sverige. Bostadsbristen är mest
omfattande i storstäder och högskoleorter men förekommer även i mindre kommuner,
som rapporterar att de har för lite bostäder (Hyresgästföreningen, 2017). I och med den
stora efterfrågan finns det behov av bostäder som företaget Husmuttern AB försöker
fylla. Med hjälp av modulhus, som går snabbare att montera än ett vanligt hus, vill
Husmuttern AB hjälpa till att lösa bostadskrisen.
Modulhusen består av färdiga delar uppbyggda i flyttbara fabriker. Materialet i delarna
är beställt från leverantörer och sätts ihop till en byggkloss. Byggklossarna fraktas sedan
till den plats där huset ska stå och sätts ihop på plats med övriga byggklossar.
I denna rapport beskrivs en innertak- och innerväggsfixtur som är ett hjälpmedel för att
underlätta montering av innertak, innervägg och innervägg med dörr. I fixturen läggs
material för att bygga ett färdigt innertak eller en innervägg redo för montering.

1.3 Problemformulering
Utan tidigare erfarenhet av husbyggnationer ska man med hjälp av en innertak- och
innerväggsfixtur lyckas bygga en tak- och väggsektion. Fixturen ska vara flexibel och
fungera för både innertak, innervägg och innervägg med dörr samt vara utformad för ett
ergonomiskt arbetssätt för dagligt arbete.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är att skapa en multifunktionell innertak- och innerväggsfixtur för
att optimera ergonomin och produktionen vid tillverkning av tak och väggar.
•
•
•

Hur ska fixturen utformas för att uppfylla alla krav och funktioner?
Vad utgör en ergonomisk och användarvänlig fixtur?
Lever fixturen upp till Husmuttern AB:s värdegrund ”Be good, Do good, Fair
deals?

1.5 Direktiv
Under andra perioden av vårterminen 2017 gavs uppdraget att ta fram en innertak- och
innerväggsfixtur åt företaget Husmuttern AB. Uppdragsgivaren Johan Tjernell, VD på
Husmuttern AB, förklarade företagets vision och mål samt de krav som fixturen behöver
uppfylla. Även tidigare utförda examensarbeten och skolprojekt studerades för att
generera idéer. Målet är bland annat att fixturen ska produktionsberedas hösten 2017 då
Husmuttern AB ska bygga sitt första prototyphus i slutet på år 2017. Ritningsunderlag
kommer därför tas fram på fixturens alla delar.
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Examensarbetet utförs på 10 veckors heltidsarbete vilket motsvarar 40 timmars arbete
per vecka. Arbetet är på C-nivå vilket omfattar 15 högskolepoäng. Projektet ska
presenteras med Powerpoint och dokumenteras i en rapport.

1.6 Avgränsningar
•
•
•
•
•
•
•

Fixturen är endast avsedd att passa innertaksmoduler, innerväggsmoduler samt
innerväggsmodul med dörr.
Mått och material för innertak och innervägg är redan förbestämt.
Fokus på ergonomi ligger endast i användandet av fixturen.
Slutkonceptet ska inte vara produktionsberett.
Slutkonceptet ska vara designat men inte hållfasthetsberäknat.
Då materialvalet hänger på Husmuttern AB:s fixturtillverkare kommer endast
materialförslag kunna tas fram.
Resultatet ska vara en CAD-modell, inte en fysisk modell.
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2. ANSATS OCH METOD
Metoden för detta projekts arbetsprocess baserades på två kombinerade
produktutvecklingsprocesser från Ullman och Ulrich & Eppinger. Dessa två användes som
inspiration till en produktutvecklingsprocess anpassad till detta projekts mål och
avgränsningar (se figur 2). Processen avslutas med Analys och rekommendationer då de sista
stegen utförs av uppdragsgivaren efter avslutat projekt.
Analys av problem
Marknadsanalys
Konkurrentanalys
Funktionsanalys
Kravspecidikation

Planering
Projektstart

Idégenerering
Brainstorming

Konceptval

Gantt-schema
Milstolpar

Urval av
idégenerering

Konceptutveckling

Analys och
rekommendationer

Figur 2 – Anpassad produktutvecklingsprocess

Teorin gällande de valda produktutvecklingsverktygen har hämtats ur kurslitteratur som
använts i tidigare lästa kurser under programmets gång. Teorin som rör ”Övrig relevant
information” har hämtats från pålitliga databaser och enstaka kurslitteratur.
Nedan presenteras Ullman’s och Ulrich
produktutvecklingsprocess (se figur 3 och 4).

Figur 3 - Ulrich & Eppinger's produktutvecklingsprocess
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respektive

Figur 4 - Ullman's produktutvecklingsprocess
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I detta avsnitt beskrivs teorin bakom arbetet.

3.1 Planering
Noggrann planering är en viktig del i ett projekt. Att projektmålet uppfylls utgörs ofta av
en bra planering.
3.1.1 Gantt-schema
Gantt-schemat utvecklades på 1910-talet av Henry Gantt, en amerikansk ingenjör som
tyckte det behövdes ett bra sätt att visa hur en process låg till i tiden i förhållande till
den uppställda planen (Hallin & Gustavsson, 2015).
Gantt-schemat visar aktiviteterna som liggande staplar, utsträckta över en tidsaxel på
X-axeln. Staplarna visar när aktiviteterna påbörjas och slutförs (Hallin & Gustavsson,
2015). För de flesta projekten delas tidsaxeln in i månader eller kvartal (Ulrich &
Eppinger, 2012).
Ett Gantt-schema kan också visa olika aktiviteters beroenden genom att man ritar in
pilar mellan aktiviteterna. Man kan även visa milstolpar och beslutspunkter samt föra
in information om vem som ska göra vad genom både text, symboler och färger.
Risken med ett Gantt-schema som innehåller all den här typen av information är att
det blir svårt att läsa, vilket innebär att schemat tappar sin poäng (Hallin &
Gustavsson, 2015).

3.1.2 Milstolpar
Ett projekts övergripande mål kan brytas ner i delmål, även kallade milstolpar.
Milstolparna markerar aktiviteternas början eller avslut i projektet, och kan ses som
mål för de olika arbetsuppgifterna som ska uppnås. Främst fungerar milstolparna som
stöd att leda projektet mot projektmålet, därför är det viktigt att definiera målet och
syftet med varje milstolpe och vad de ska resultera i (Hallin & Gustavsson, 2015).

3.2 Analys av problem
Under analysfasen undersöks ett brett underlag i detalj. Genom att ställa rätt frågor och
besvara dessa underlättar när man ska formulera problemet. Har man en struktur över
problemet där delarna och sambanden visas visuellt fås en bra överblick av helheten
(Österlin, 2010).
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3.2.1 Marknadsanalys
En marknadsanalys är en analys av en redan befintlig marknad som görs för att
undersöka marknaden inom ett specifikt område (Konkurrentanalys.eu, 2017). I
produktsammanhang innebär det att man kollar på tillgång och efterfrågan, det vill
säga vad som redan finns på marknaden och vad konsumenterna efterfrågar. Genom
att göra en marknadsanalys får man en överskådlig bild av vad konsumenterna saknar
hos de redan befintliga produkterna på marknaden (Merinfo, 2010).

3.2.2 Konkurrentanalys
I en konkurrentanalys studeras konkurrensen på marknaden vad gäller konkurrerande
produkter och företag. Det kan sägas vara en nulägesbeskrivning av konkurrenterna
och deras produkter där främst produkternas funktioner analyseras, men även
förpackning, garantier, service och sortiment. I vissa fall analyseras även
konkurrenternas strategier (Österlin, 2010).
Att undersöka och analysera konkurrenter är viktigt. Oavsett om man arbetar med en
helt ny produkt eller en ny design så finns det alltid konkurrerande produkter som
löser ungefär samma problem. Det kan även ge möjlighet att förbättra redan befintliga
produkter (Ullman, 2010).

3.2.3 Funktionsanalys
En funktionsanalys är en sammanställning över en produkts alla funktioner. Begreppet
funktioner avser alla de krav eller egenskaper som produkten har och sättet som
funktionerna beskrivs på lägger grunden för analysen. Funktionerna kan delas in i
huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Detta görs i form av ett
funktionsträd (se Figur 5), som ofta används som en funktionsanalys (Österlin, 2010).
Huvudfunktionen är produktens primära funktion, det som får produkten att uppfylla
sitt syfte. Delfunktionerna är de funktioner som samverkar med huvudfunktionen.
Stödfunktionerna är inga funktioner som produkten behöver för att fylla sitt syfte utan
är till exempel funktioner så som produktens färg, form, normer och säkerhetskrav.
Om man rör sig i funktionsträdet i riktning mot huvudfunktionen får man svar på
frågan ”Varför?” och åt andra hållet får man svar på frågan ”Hur?” (Österlin, 2010).

Figur 5 - Funktionsträd (Österlin, 2010)
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3.2.4 Kravspecifikation
En kravspecifikation innehåller alla de krav som produkten och dess livscykel ska
uppfylla. Exempel på krav kan vara valet av tillverkningsmetod, montering,
konstruktion, material, användning och service. Valet av tillverkningsmetod och
material kan till exempel vara begränsat beroende på vilka maskiner företaget har
tillgång till. Alla krav listas så att man får en överblick, för att sedan prioriteras
(Österlin, 2010).

3.3 Idégenerering
Idégenerering är en bra metod för att generera så många idéer som möjligt, bra som
dåliga. Här är det viktigt att tänka på att inte kritisera de olika idéförslagen till en början.
Även ur en dålig idé kan en bra idé växa fram. Nedan listas några av de metoder som man
kan använda sig av vid idégenerering.
3.3.1 Mindmapping
Mindmapping är detsamma som tankekarta och går ut på att man snabbt dokumenterar
tankar kring ett problem utan att värdera resultatet. Metoden utförs för hand, antingen
enskilt eller i grupp. Det som behövs är papper och penna (Wright, 1998).
Mindmapping genomförs genom de fem stegen som listas nedan:
1. Problemet skrivs ut i mitten av ett stort papper med en ring runt sig för att
förtydliga vad problemet är. Problemet ska formuleras i ett ord eller ett kort
påstående.
2. Nästa steg är att skriva delproblem, delområde eller idéer som är direkt anslutna
till problemet. Dessa placeras runt problemet, ringas in och ansluts till problemet
genom ett streck.
3. Efter delproblemen/delområdena/idéerna definierats analyseras dessa för att
ytterligare finna problem för respektive del.
4. Sista steget är att analysera och organisera tankekartan och se om det finns några
kopplingar mellan de olika delarna. Kopplingarna markeras i form av streck.
5. Tankekartan kan sammanställas till en sammanfattande rapport.
(Wright, 1998)

3.3.2 Brainstorming
Brainstorming betyder hjärnstorm och är en metod för idéskapande under
idégenereringsfasen. Metoden går ut på att man stormar idéer och lösningar till ett
problem. Detta görs allra bäst i grupp och då är det viktigt att alla får komma till tals.
Det som behövs vid brainstorming är papper och penna som hjälp för att skissa och
beskriva idéer i text och bild. Målet är att få ut så många idéer som möjligt oavsett om
de är bra eller dåliga. Ingenting ska tas bort eller kritiseras i denna fas. Idéerna kan
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slutligen kombineras och bearbetas för att få fram den bästa lösningen (Österlin,
2010).

3.4 Urval av idégenerering
3.4.1 För- och nackdelsanalys
En för- och nackdelsanalys är bra att göra när det är dags att ta ett beslut om vilka
idéer som är bra nog för att arbeta vidare med eller inte. Metoden görs genom att
idéerna utvärderas och sedan skrivs fördelar och nackdelar ned i två kolumner.
Därefter uppskattas vikten i de olika för- och nackdelarna. Väger en fördel och
nackdel lika så elimineras dem för att se vilken kolumn som dominerar. Slutligen
avgörs det om den idén med flest fördelar ska fortsätta utvecklas eller inte (Ullman,
2010).

3.5 Konceptutveckling
3.5.1 CAD
Computer Aided Design (CAD) är ett datorverktyg som används för att framställa
ritningar och grafiska modeller i 2D- och 3D-miljö. Att ta fram grafiska bilder på
modeller är ett bra sätt för att förmedla idéer mellan designer och konstruktör.
Förutom det är det en viktig del i designprocessen. Börjar man att ta fram en ritning av
en grafisk modell kan man upptäcka fel i tid innan produkten tillverkas. En annan
fördel är att man kan lagra information som lätt kan glömmas. CAD kan även
användas till att kontrollera genomförbarheten samt generera idéer till att skapa nya
koncept (Ullman, 2010). Det finns olika typer av CAD-program så som AutoCAD,
Solid Works, CATIA med flera. I detta projekt kommer Solid Works att användas.

3.5.2 Produktsemantik
Produktsemantik handlar om att designern utformar produkten så att den förmedlar
karaktär, identitet och funktion. Det är viktigt att produkten kommunicerar med
användaren. Detta görs genom exempelvis formen, ytan och utseendet men även
genom ljud, dofter och smak. Designern har i uppgift att ta reda på vad det är som bäst
beskriver de önskade egenskaperna samt vilka former som ska undvikas för att inte
försvaga budskapet (Österlin, 2010).
Har en produkt en design där budskapet inte stämmer överens med dess egenskaper
blir den oförstådd och känns oärlig. Det är viktigt att en produkt får en utformning
som fungerar naturligt och så att folk känner igen sig. Om formspråket används
konsekvent i ett företags produktsortiment, blir det ett viktigt signalement för
varumärket (Österlin, 2010).
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3.5.3 DFM
Design For Manufacturing (DFM) innebär att man utformar en produkt så att den
medger effektiv och högkvalitativ tillverkning. En produkts genomförbarhet varierar
kraftigt beroende på tillverkningsmetod. Varje produkt kan kräva många olika
tillverkningsmetoder och för varje tillverkningsmetod så finns det DFM-riktlinjer som
hjälp för att underlätta tillverkningsprocessen och minska produktionskostnaderna
(Ullman, 2010).

3.5.4 DFA
Design For Assembly (DFA) innebär att man designar en produkt med hänsyn till
monteringen. Nästan alla produkter består av flera sammansatta delar och genom att
designa produkter med enkla monteringssteg underlättas monteringen och därmed
sparas tid, kostnaderna minskas och antalet felproducerade produkter minskar
(Ullman, 2010).

3.6 Konceptval
3.6.1 FMEA
När man valt koncept kan det vara klokt att stanna upp och studera vilka fel som
eventuellt kan åtgärdas innan en produkt börjar produceras. Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) är en metod som kan används under produktutvecklingsprocessen.
Metoden används för att förutspå eventuella fel, utvärdera felens konsekvenser och
orsak samt genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att
förhindra att felen uppstår (Ullman, 2010).
FMEA genomförs genom de fem stegen som listas nedan:
1. Identifiera produktens funktioner.
2. Identifiera felsätt.
3. Identifiera feleffekten.
4. Identifiera felorsak.
5. Identifiera åtgärd.
(Ullman, 2010)
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3.7 Övrig relevant information
3.7.1 Material
Aluminium
Detta är en lågviktsmetall som är lätt att forma och är återvinningsbar. Aluminium är
legerat med små mängder av koppar, mangan, kisel, magnesium och zink för att
förbättra hårdheten och hållbarheten. Materialet har god styrka i förhållande till
vikten; samma styrka kan uppnås med ungefär halva vikten aluminium som av stål. I
kontakt med syre så reagerar ytan för att bilda ett skyddande skikt, vilket gör det
nästan underhållsfritt. Aluminium används inom många områden (Thompson, 2012).
Konstruktionsstål
Detta är stål som oftast ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner,
tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg med mera. Stålen benämns även efter
användningsområden så som: konstruktionsstål, tryckkärlsstål, maskinstål och
fartygsstål. En annan indelning är efter tillverkningssätt och kemisk sammansättning.
Här kan man bland annat dela in stålgrupper som kolstål, kolmanganstål,
mikrolegerade stål, kallformningsstål, seghärdade och härdade stål, obelagda och
metallbelagda kallvalsade stål, låglegerade varmhållfasta stål, rosttröga eller rostfria
stål (Nationalencyklopedin, u.d.).
Utmärkande egenskaper för allmänna konstruktionsstål är seghet och svetsbarhet (SBI,
2002).

3.7.2 Ergonomi
Ergonomi definieras som läran om anpassning av arbete och arbetsmiljö efter
människans förutsättningar (Österlin, 2010).
När man talar om ergonomi vid husbyggnationer så handlar det om en ergonomisk
arbetsställning och arbetshöjd. Vid ergonomisk arbetshöjd brukar det talas om
”ergonomiboxen” (se figur 6) som illustreras med en svart ruta. Rutan visar på vilken
arbetshöjd det är mest lämpat att arbeta inom för att minimera skada som uppkommer
vid upprepande rörelser. Den lämpliga arbetshöjden för stående arbete skiljer sig för
män och kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2015).
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Figur 6 - Ergonomiska förhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015)

I det här projektet har man tagit hänsyn till att både kvinnor och män ska kunna arbeta
med fixturen. Som framgår av Figur 6 möts de två höjdspannen vid 100-110 cm och
därför har dessa mått använts som riktmärke vid bestämmandet av lägsta och högsta
arbetshöjd.

3.7.3 Vad är ett modulhus?
Ett modulhus är ett hus som är uppbyggt av modulsektioner. Tillverkningen av
modulerna sker i fabrik och monteras sedan ihop på plats till ett färdigt hus. De färdiga
modulerna kan levereras så fort det finns en plats med husgrund eller annan förberedd
byggnationsyta där modulen ska placeras. I och med de egenskaper ett modulhus har
gör det effektivt att montera ihop det. Ett modulhus går snabbare att montera gentemot
ett vanligt hus. Det går att bygga både små och stora byggnader av modulerna, från
små offentliga byggnader till storskaliga industrilokaler och flervåningshus. Vanligt
förekommande användningsområden för modulbyggnader är lägenhetshus,
campingplatser, duschar och badrum, kiosker, butiker och vakthus (Via-s, 2017).

3.7.4 Vad är en flyttbar fabrik?
En flyttbar fabrik eller ”factory-in-a-box” är en fabrik som producerar produkter på
efterfrågan. Ett modulhus byggs i den flyttbara fabriken och transporteras sedan dit det
ska stå (Kurdve & Goey, 2017).
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3.7.5 Vad är en fixtur?
En fixtur är ett hjälpmedel som används för att kontrollera eller fixera olika objekt för
att underlätta bland annat montering och åtkomligheten att mäta, svetsa eller
kontrollera tryck (MaskinTeknik, 2009). Fixturer används idag till en mängd olika
områden och kan därför skilja sig åt funktions- och utseendemässigt beroende på
vilket syfte och ändamål de har (Jonsson & Ossbahr, 2010).

3.7.6 Borrstyrning
Borrstyrning är ett hjälpverktyg för att positionera och stabilisera borren. Det
säkerställer upprepad noggrann positionering i ett arbetsstycke och ser till att man
borrar rakt in i materialet. Borrstyrningar har ofta formen av en cylinder med ett hål i
mitten där borren passerar (Boneham & Turner, u.d.).
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4. GENOMFÖRANDE
I detta avsnitt beskrivs hur examensarbetet har gått tillväga med hjälp av de teoretiska
verktygen från föregående avsnitt.

4.1 Planering
Arbetet påbörjades genom att först välja ut vilka produktutvecklingsverktyg som
var relevanta och som skulle användas för projektet. Därefter gjordes ett Ganttschema där alla moment radades upp i flödes ordning. Varje moment
tidsuppskattades för att hålla projektet inom tidsramen. Tidsaxeln sträckte sig över
halva vårterminen från vecka 13 till vecka 22 och momenten delades in efter halva
veckor. Milstolpar placerades ut för större delmål. Gantt-schemat finns att se i Bilaga
1.

4.2 Analys av problem
Vid projektstarten hölls ett möte där Johan Tjernell, uppdragsgivare och VD för
Husmuttern AB, presenterade uppdraget och de krav som fanns. Genom en
förklaring av företagets vision och mål, beskrivande bilder samt tidigare utförda
arbeten gavs den information som behövdes för att ta projektet vidare.

4.2.1 Marknadsanalys
En marknadsanalys gjordes för att undersöka hur andra företag arbetar med fixturer.
Analysen utfördes genom internetsökningar, där det endast gick att hitta en fixtur inom
husbyggnationer samt en fixtur för badrum. Den inspiration som gick att hämta
gjordes från dessa fixturer.

4.2.2 Konkurrentanalys
Konkurrentanalysen utfördes genom att andra liknande företag identifierades och
jämfördes med Husmuttern AB (se Bilaga 2). Vid analysen har man jämfört med
företag som bygger modulhus eller andra liknande koncept. Information om vilka
användningsområden de inriktat sig inom, till vilka kunder de nått ut till samt vilka
hjälpverktyg de använt sig av vid husbyggnationer har försökt erhållits vid analysen.
Informationen hämtades från företagens egna hemsidor.
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4.2.3 Funktionsanalys
Efter konkurrentanalysen gjorden en funktionsanalys (se Figur 7) för att kartlägga de
funktioner som anses nödvändiga för fixturen. Analysen gjordes utifrån den
information som hämtats från mötet med Johan Tjernell samt från marknads- och
konkurrentanalysen.
Underlätta montering
av innertak- och
innervägg

Hålla tak/väggsektionen på
plats

Underlätta
arbetsmoment

Precisera
måttsäkerhet

Vara roterbar

Reglera
rotationen

Minimera
skaderisk

Medföra säkerhet
för användaren

Ergonomiskt
utformad

Tålig
konstruktion

Figur 7 - Funktionsanalys

Huvudfunktionen definierades till att underlätta montering av innertak- och innervägg.
Huvudfunktionen bröts sedan ned i tre delfunktioner: Hålla tak/vägg sektionen på
plats, Vara roterbar och Medföra säkerhet för användaren. Dessa tre delfunktioner
bröts i sin tur ned i flera funktioner och krav som behövs för att delfunktionerna ska
uppfyllas.

4.2.4 Kravspecifikation
Kravspecifikationen utformades utifrån funktionsanalysen samt uppdragsgivarens krav
och önskemål. Huvudområden som kravspecifikationen behandlar är Marknadskrav,
Produktkrav, Reservdelar- och servicekrav, Dokumentation- och monteringskrav,
Leveranskrav samt Miljökrav. Kraven listas nedan:
Marknadskrav
• Fixturen ska användas av Husmuttern AB i en flyttbar fabrik där taken och
väggarna monteras.
• En fixtur ska byggas, men flera ska enkelt kunna beställas med färdigt pris och
leveranstid om så önskas.
Produktkrav
• Fixturen ska vara standardiserat konstruerad så att komponenterna är
utbytbara.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixturen ska produceras i en variant, vilken är anpassad för innervägg,
innertak, innervägg med dörr.
Fixturen ska vara gjord för att montera innertak med måtten: 2350x350x1200
och innervägg + innervägg med dörr, med måtten: 2400x350x1200.
Fixturen ska få plats på en lastbil med måtten 7500x2500x3300.
Fixturen ska klara av att bära innetaket/innerväggens vikt med marginal.
Fixturen ska tåla fukt och ej rosta.
Fixturen ska stå stabilt under montering.
Fixturen ska gå att rotera 360 grader.
Fixturen ska vara ergonomiskt utformad med hänsyn till montering av
innertak, innervägg och innervägg med dörr.
Fixturen ska bestå av standardkomponenter.
Fixturen ska vara säker vid användning för att minimera skador.
Fixturen ska ha stöd för materialen så de ligger på rätt plats när de ska skruvas.
Fixturen ska ha utbytesbara borrmallar monterade i permanenta fästen.
Fixturen skall ej vara större än nödvändigt för att underlätta dess användning.

Reservdelar- och servicekrav
• Fixturens reservdelar ska finnas på plats i fabriken eller gå att beställa.
• Vid förslitning eller annan skada ska fixturens delar vara lätta att byta ut.
Dokumentation- och monteringskrav
• Tillverkningsunderlaget ska bestå av 3D-ritningar i Solid Works samt
leverantörerna som komponenterna beställs ifrån.
• Fixturens komponenter ska monteras ihop med hjälp av ritning och
bruksanvisning.
• Fixturen ska vara enkel och säker att montera.
• Fixturen ska gå att monteras ihop inom rimlig tidsram.
Leveranskrav
• Fixturen ska på ett enkelt sätt kunna flyttas med lastbil och kran från ett ställe
till ett annat.
• Fixturen ska på ett enkelt sätt kunna förflyttas inom fabrikens yta.
Miljökrav
• Fixturens material ska gå att återvinna.
• Komponenter av olika material ska gå att separera för att underlätta
återvinningen.
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4.2.5 Innertak- och innerväggsmodul
Innan idégenereringen av fixturen kunde påbörjas var innertak- och
innerväggssmodulen samt innervägg med dörr tvungen att sammanställas i form av en
CAD-modell. Undersökningen av takets och väggens uppbyggnad inleddes med att
kontakta uppdragsgivare Johan Tjernell. Han angav vilka mått det skulle vara och
hänvisade sedan till ett examensarbete utfört av två ingenjörer från Mälardalens
högskola i Eskilstuna som skrevs 2016 för Husmuttern AB. Examensarbetet innehöll
information om ytterväggens uppbyggnad. Yttervägg och innervägg är uppbyggda på
liknande sätt men med vissa skillnader som diskuterades med Johan Tjernell.
Skillnaden är att innertaket är 50 mm kortare på längden, samt att innertaksskivan och
MDF-skivan är 47 mm längre än innerväggens. Utifrån informationen från Johan
Tjernell och examensarbetet kunde en CAD-modell skapas i Solid Works av både
innertaksmodulen och innerväggsmodulen. Därefter gjordes ritningar som senare
godkändes av Johan Tjernell.
Innerväggsmodul

4

1

Figur 8 - Innerväggsmodul

3

5

Figur 9 – Sprängskiss av innerväggsmodul

Modulens uppbyggnad:
1.
2.
3.
4.
5.

2

Innerväggsskiva x2
MDF-skiva x2
I-balk, lång x3
I-balk, kort x2
Isolering x2
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Innervägg med dörr

4
7
9
5

1

2

3

8

Figur 10 - Innervägg med dörr

Uppbyggnad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gipsskiva, L-formad x4
MDF-skiva, L-formad x4
I-balk, lång x4
I-balk, kort x1
I-balk, 900mm x1
I-balk, 150mm x2
I-balk, 159 mm x1
Isolering, lång x2
Isolering, kort x2

6
Figur 11 - Sprängskiss av innervägg med dörr

Innertaksmodul

Figur 12 - Innertaksmodul
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Uppbyggnad:
1.
2.
3.
4.
5.

5

Innertaks-skiva
I-balk, lång x3
I-balk, kort x2
Isolering x2
MDF-skiva

4

2
3

1

Figur 13 - Sprängskiss av innertaksmodul

4.3 Idégenerering
4.3.1 Mindmapping
Idégenereringen började med att genomföra mindmapping där problemet kartlagdes.
Syftet med detta var att få igång idéer och tankar kring problemet i ord och så att man
enklare kunde se det framför sig. Problemet skrevs ut i mitten och bröts sedan ned i
delproblem. För att förtydliga delproblemen skrevs tankar ned kring dem. För
fullständig mindmap och sammanfattningsrapport av mindmap se Bilaga 3.

Figur 14 - Del av mindmap
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4.3.2 Brainstorming
Efter att ha kartlagt problemet i text blev nästa steg att genomföra en brainstorming.
Med hjälp av papper och penna kunde ett första utkast av idéer snabbt skissas ner.
Brainstormingen delades in i två delar. Den första är idéer på hur fixturen ska se ut
som helhet och den andra är idéer på hur innertak, innervägg och innervägg med dörr
ska kunna monteras ihop i fixturen på bästa sätt. Monteringen måste alltså fungera för
tre olika modeller och därför krävs det olika idéer på hur balk-stöden och
stödväggarna ska se ut. Se bilder nedan.
Brainstorming del 1:

Figur 15 - Brainstorming av fixtur
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Brainstorming del 2:

Figur 16 - Brainstorming av stödvägg och balkstöd
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4.4 Urval av idégenerering
Under brainstormingen uppkom det inte så många idéer och idéerna har liknande
former och funktioner. Anledningen till detta var för att uppdragsgivare Johan
Tjernell redan från början hade varit väldigt tydlig med att fixturen skulle likna de
tidigare gjorda fixturerna åt Husmuttern AB, samt att fixturen hade vissa
funktionskrav att ta hänsyn till. Som exempel har man tagit hänsyn redan under
brainstormingsfasen att ”Fixturen ska gå att rotera 360 grader”, som nämnts i
kravspecifikationen under produktkrav. Idéerna på hur fixturen ska se ut valdes att
ritas upp i CAD för att få en tydligare bild av förslagen, se Figur 17.

Figur 17 - Fyra olika förslag på en fixtur
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4.4.1 För- och nackdelsanalys
En för- och nackdelsanalys gjordes för att lättare kunna välja vilka idéer att arbeta
vidare med. Ett möte hölls med uppdragsgivare Johan Tjernell för att diskutera
fixturens utseende och funktioner mer i detalj. För varje idé radades för- och nackdelar
upp som sedan sammanställdes i en analys (se Figur 18 och 19).
Förslag

Fördelar

Nackdelar

Roterbar

Inte höj- och sänkbar

Roterbar
Höj- och sänkbar

Dyrare konstruktion

1.1

1.2

Inte höj- och sänkbar
Går inte att rotera 360°
pga stativets placering

2.1
Höj- och sänkbar
2.2

Går inte att rotera 360°
pga stativets placering

Figur 18 - För- och nackdelsanalys för brainstorming del 1

Förslag

1

Fördelar

Nackdelar

Samma delar med samma
mått
Behöver inte vara
specifikt anpassade för
innertak, innervägg och
innervägg med dörr

Många lösa delar att hålla
reda på Stödväggarna
måste ha fler hål vilket
kan förvirra för vilka hål
som är till vad

Få delar

Är endast specifikt
anpassade för innertak,
innervägg och innervägg
med dörr

2

Figur 19 - För- och nackdelsanalys för brainstorming del 2
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4.5 Konceptutveckling
Efter att mötet hade hållits med Johan Tjernell och för- och nackdelsanalysen hade gjorts
kunde man väja vilka koncept att arbeta vidare med.
Som tidigare nämnts så ville uppdragsgivare Johan Tjernell att alla fixturer har en enhetlig
design. Vid mötet kom man fram till en tydlig bild av hur fixturens ram och stativ skulle se
ut, och för att underlätta tillverkning och montering av alla Husmuttern AB:s fixturer ska
de bestå av ungefär samma komponenter och med samma mått på det som går.
Redan i detta skede togs alltså hänsyn till produktsemantik, DFM och DFA. Om alla
fixturer har en enhetlig design så förmedlar fixturen ett signalement för Husmuttern AB.
Dessutom har hänsyn tagits till funktionen. Man ska tydligt se hur innertak, innervägg och
innervägg med dörr ska monteras ihop i fixturen. Fixturen ska inte bestå av fler delar än
vad som behövs för att underlätta montering samt att fixturens delar främst ska tillverkas i
konstruktionsstål för att underlätta tillverkning. Om något behöver vara lättare ska det
tillverkas i aluminium.
1. De koncept som valdes att arbeta vidare med var koncept 1.1 och 1.2. Detta beslut togs
då dessa koncept har stativen längs kortsidan på fixturen, vilket gör det möjligt att rotera
fixturen 360 grader. Detta gör det lättare att komma åt överallt vid montering. Enda
skillnaden mellan förslagen är att 1.1 inte är höj- och sänkbar, vilket förslag 1.2 är.
De koncept som uteslöts var koncept 2.1 och 2.2 då de fick en mindre god respons under
mötet. Dessa förslag går inte att rotera 360 grader då fixturen är längre på halva längden än
vad höjden är på stativet vilket innebär att det bara går att rotera tills fixturens ena ände tar
i golvet. Det hade varit möjligt att rotera förslag 2.2, men då hade man varit tvungen att
höja upp fixturen först. Det innebär att det tillkommer ett onödigt arbetsmoment innan man
kan komma igång med arbetet vid fixturen.
2. När valet skulle göras av hur balkstöden och stödväggarna skulle se ut valde man att
lägga i materialet i fixturen för att lättare se hur det skulle kunna gå till, samt för att
precisera måtten på fixturen för att passa materialet. Nedan visas bilder på innervägg,
innertak och innervägg med dörr. Observera att man valt att endast ta med I-balkar och
isolering (för innervägg och innertak) i fixturen för att lättare se hur balkstöden kan
komma att konstrueras. På innervägg med dörr har även karm tagits med. Innervägg- och
innertaksskivorna skruvas fast uppifrån och behöver därför inga stöd i sidled.
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Figur 20 - Innervägg i fixtur

Figur 21 – Innertak i fixtur

Figur 22 - Innervägg med dörr i fixtur

Stödväggarna preciserades så att de har samma höjd som balkarna (se Figur 23) och med
hål och borrstyrningar anpassade till balkarna.

Figur 23 - Stödväggar (markerat i grönt)

När man ska lägga i materialet i fixturen är tanken att det ska hållas på plats och inte glida ur,
likaså om man roterar fixturen 360 grader. Som Figur 24 visar kan man se att stödväggarna är
preciserade för balkarna vad gäller måttet och med hål och borrstyrningar. Dock finns det
inget som håller kvar materialet från att inte vilja glida ur. Därför behövs det balkstöd som
kan hålla balkarna på plats och så att inte materialet glider ur.
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Figur 24 - Fixtur med material underifrån

4.6 Konceptval
För att välja ett koncept att arbeta vidare med ställdes de två förslagen, 1.1 och 1.2, och
dess för- och nackdelar mot varandra.
Förslag 1.1 går att rotera men är inte höj- och sänkbar. Nackdelen med detta koncept är att
man måste välja ett genomsnittligt mått på stativet så att fixturen hamnar i en ergonomisk
arbetshöjd för användaren. Även om man väljer ett genomsnittligt mått anpassat för män
och kvinnor så kommer det fortfarande förekomma oergonomisk arbetshöjd för väldigt
korta/långa personer. För att lyckas med en ergonomisk arbetshöjd åt så många personer
som möjligt så krävs det att fixturen är höj- och sänkbar. Därför valdes förslag 1.1 bort och
valet av koncept föll på förslag 1.2.
Nackdelen med förslag 1.2 är att det blir en dyrare konstruktion i och med att det krävs en
egen konstruktion (elmotorer som förslag) för att kunna höja och sänka fixturen. I det här
fallet har man fått överväga denna nackdel eftersom att fixturen har som krav att vara
ergonomisk.
Valet av balkstöd stod mellan förslag
1 och 2 från brainstorming del 2.
Efter konceptutvecklingen kunde man
tydligt se vilket av förslagen som var
mest optimalt. Valet föll på förslag 2.
Anledningen till detta val var för att
förslag 1 hade krävts alldeles för
många hål i fixturen, samt att det
hade inneburit många lösa delar att
hålla reda på. Med förslag 2 får man
endast tre olika delar och som är
specifikt anpassade för innervägg,
innertak och innervägg med dörr.

Figur 25 – Konceptval, fixtur och balkstöd
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4.6.1 FMEA
I samband med konceptvalet sammanställdes en FMEA (se Figur 26) för att studera
vilka fel som eventuellt kan uppstå och åtgärdas med fixturen.

FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis)
1

2

3

Funktion

Hålla tak/vägg-sektionen
på plats

Roterbar

Höj- och sänkbar

Felsätt

1. Fixturen förstör tak,
vägg och dörr vid
användning av fixturen.
2. Fixturen kollapsar.

Rotationsfunktionen på
fixturen slutar fungera.

Höj- och
sänkbarfunktionen på
fixturen slutar fungera.

Feleffekt

1. Tak/vägg/dörrsektionen blir skadad
eller feltillverkad.
2. Skaderisk för
användaren
Produktionen stannar.

Fixturen går inte att
Användandet av fixturen
använda på korrekt sätt,
blir inte längre
vilket innebär att
ergonomisk.
produktionen stannar.

Felorsak

1. * Fixturen är
feltillverkad.
* Fixturen är sliten.
2.* Fixturen är
felkonstruerad.
* Fixturen är
dåligt/felaktigt monterad.
* Fixturen är tillverkad i
fel material.

Åtgärd

El-motorerna har gått
sönder.

El-motorerna har gått
sönder.

1. * Kontinuerligt
underhåll av fixturen.
* Kontinuerligt underhåll
* Testtillverka fixturen * Kontinuerligt underhåll
där höj- och
innan avändning.
där rotationsfunktionen
sänkbarfunktionen ses
* Testmontera
ses över.
över.
tak/vägg/dörr i fixtur. * Ha reservdelar hemma
* Ha reservdelar hemma
2. Hållfasthetsberäkning vid akut byte om något
vid akut byte om något
av fixtur.
har gått sönder.
har gått sönder.
* Kontrollera materialets
styrka.

Figur 26 – FMEA för fixtur
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5. RESULTAT
Det framtagna produktförslaget är en fixtur utformad efter Husmuttern AB:s krav och
önskemål. Fixturen ska användas i flyttbara fabriker som hjälpmedel för att underlätta
monteringen av innertak, innervägg och innervägg med dörr. I fixturen läggs material för att
bygga ett färdigt innertak eller en innervägg redo för montering.
Fixturen har totalmåtten 3101x1663x2000 mm (se ritning, Bilaga 4) och är konstruerat av
konstruktionsstål. Balkstöden och stödväggarna är konstruerade av aluminium. Hela fixturen
är sedan målad med pulverlack. Totalvikten på fixturen, med stödväggarna och balkstöden, är
650 kg.

Figur 27 - Resultat fixtur

Då fixturen är 3101x1663x2000 så är det lätt att användaren blir tvungen att sträcka på sig för
att komma åt att skruva på alla ställen. Detta har motverkats genom att göra fixturen roterbar.
Fixturens rotationsfunktion fungerar med hjälp av elmotorer vilket gör fixturen
användarvänlig och ergonomisk. Användaren behöver aldrig använda sin egen kraft till att
rotera eller hålla emot någon vikt samt att risken för att skada sig är minimal.

Figur 28 - Resultat roterad fixtur
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För att fixturen ska gå att rotera 360 grader utan att materialet trillar ur, har man motverkat det
genom att dels sätta in balkstöd, som håller materialet på plats, samt genom två extrastöd som
är placerade ovanpå de långa stödväggarna. De två extra stöden är till för att motverka att
materialet glider ur om man behöver tilta fixturen 90 grader för att komma åt i mitten när till
exempel dörren ska monteras, eller vrida den 360 grader för att kunna skruva fast innertakeller innerväggsskivorna.

Figur 29 - Balkstöd

Figur 30 - Extrastöd

Fixturen är även höj- och sänkbar. Denna funktion fungerar också med hjälp av elmotorer.
Höjden går att ändra från 80 cm till 130 cm, mätt från stativets högsta punkt i mitten av
fixturen. I och med att den går att höja- och sänka är fixturen ergonomisk för personer i alla
längder.

Figur 31 - Fixtur höjbar

Figur 32 - Fixtur sänkbar
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Figur 33 - Knappar för höj- och sänk samt rotation

Fixturen har fötter för att underlätta förflyttning av fixturen vid behov, då gafflarna på trucken
kommer under lättare.

Figur 34 - Fötter fixtur

På stödväggarna sitter borrstyrningar för att se till så att man borrar rakt in i materialet vid
hopskruvning av innertak och innervägg samt för att precisera måtten. Borrstyrningarna
minimerar även risken med att materialet förstörs på grund av sned borrning. Totalt sitter det
16 stycken borrstyrningar på fixturen, sex stycken på vardera långa stödvägg och fyra stycken
på ena korta stödväggen. Borrstyrningarna skruvas fast på fixturen för att lätt kunna bytas ut
vid förslitning. Hålen på borrstyrningarna är gjorda för 8 mm hål som angivits av
uppdragsgivaren.

Figur 35 - Borrstyrning
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Eftersom att man tydligt ska se hur innertak, innervägg och innervägg med dörr ska monteras
ihop i fixturen har färgkoder använts. Blå färg markerar att dessa hål är till för innervägg med
dörr. Likaså med balkstöden, där är några stöd anpassade för innervägg med dörr och då har
dessa markerats med blått. Ett balkstöd är speciellt anpassat till innertak och har färgkoden
vit.

Figur 36 - Färgkoder stödvägg och balkstöd

På ändarna av fixturens balkar sitter lock för att förhindra att onödig smuts kommer in.

Figur 37 - Lock till balkändar
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6. ANALYS
Projektets resultat uppfyller de krav som ställts på fixturen och besvarar alla frågeställningar
som projektet skulle besvara. Resultatet har även besvarat problemformuleringen.
De frågeställningar som presenterades under ”1.4 Syfte och frågeställningar”, och som
projektet skulle besvara var följande:
•
•
•

Hur ska fixturen utformas för att uppfylla alla krav och funktioner?
Vad utgör en ergonomisk och användarvänlig fixtur?
Lever fixturen upp till Husmuttern AB:s värdegrund ”Be good, Do good, Fair deals?

Nedan beskrivs hur frågeställningarna besvarats.
Fixturen utformades utefter kravspecifikationen, funktionsanalysen samt analys och
färdigställning av innertaksmodulen, innerväggsmodulen och innervägg med dörr som
kommer att monteras ihop i fixturen. Kravspecifikationen och funktionsanalysen har använts
som en riktlinje under hela projektets gång.
Innertaket och innerväggen + dörr var det som styrde själva grundutformningen av fixturen
vad gäller mått och storlek. Funktioner så som att hålla innertaket och innerväggen + dörr på
plats styrde utformningen av stödväggar och balkstöd. Funktioner som underlättar montering
av modulerna styrde utformningen av borrstyrningar. Produktkrav och funktionskrav att
fixturen ska vara roterbar styrde utformningen av stativet. Kravet att fixturen skulle vara
ergonomiskt utformad samt medföra säkerhet för användaren utgjorde funktionen höj- och
sänkbar. Både rotationen och höj- och sänkbara funktionen fungerar med hjälp av elmotorer.
Detta besvarar även fråga 2, ”Vad utgör en ergonomisk och användarvänlig fixtur?”.
För att fixturen ska leva upp till Husmuttern AB:s värdegrund ”Be good, Do good, Fair
deals” så krävs det att fixturen är lätt att använda utan att användaren skadar sig eller
får skador genom arbetet. I och med att fixturen består av stödväggar, balkstöd och
borrstyrningar som hjälpmedel för montering av innertak, innervägg + dörr så är den
lätt att använda. Fixturen uppfyller även kraven kring ergonomisk arbetshöjd och har
dessutom funktioner för att kunna rotera 360 grader samt höja- och sänkas till önskvärd
arbetshöjd.
Från kravspecifikationen skulle det slutliga produktförslaget uppfylla produktkraven. Dessa
krav listas nedan:
Produktkrav
•
•
•
•
•

Fixturen ska vara standardiserat konstruerad så att komponenterna är utbytbara.
Fixturen ska produceras i en variant, vilken är anpassad för innervägg, innertak,
innervägg med dörr.
Fixturen ska vara gjord för att montera innertak med måtten: 2350x350x1200 och
innervägg + innervägg med dörr, med måtten: 2400x350x1200.
Fixturen ska få plats på en lastbil med måtten 7500x2500x3300.
Fixturen ska klara av att bära innetaket/innerväggens vikt med marginal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixturen ska tåla fukt och ej rosta.
Fixturen ska stå stabilt under montering.
Fixturen ska gå att rotera 360 grader.
Fixturen ska vara ergonomiskt utformad med hänsyn till montering av innertak,
innervägg och innervägg med dörr.
Fixturen ska bestå av standardkomponenter.
Fixturen ska vara säker vid användning för att minimera skador.
Fixturen ska ha stöd för materialen så de ligger på rätt plats när de ska skruvas.
Fixturen ska ha utbytesbara borrmallar monterade i permanenta fästen.
Fixturen skall ej vara större än nödvändigt för att underlätta dess användning.

Utefter produktförslagets utformning bör fixturen uppfylla samtliga krav baserat på de
analyser som gjorts under arbetets gång. Vissa krav anses ändå behöva testats vidare vid
fastställning av huruvida produktförslaget uppfyller dessa krav. Dessa krav är markerade i
grått. Andra studenter som jobbar åt Husmuttern AB har fått i uppgift att fastställa material
och göra hållfasthetsberäkningar, därför kan man inte helt säkert säga att fixturen klarar av att
bära innertaket, innerväggen och innervägg med dörr med marginal. Beroende på vilket
material som väljs, styr det om fixturen kommer tåla fukt och ej rosta. Att fixturen ska vara
säker vid användning för att minimera skador är något som företaget får ta reda på vid vidare
utveckling av detta produktförslag, då det krävs att man tar fram en prototyp.
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Nedan sammanfattas de slutsatser man kommit fram till samt de rekommendationer som
anses relevanta för fortsatt arbete gällande projektet. Avslutningsvis diskuteras
arbetsprocessens utfall.

7.1 Projektmål
Målet med projektet var att ta fram en fixtur anpassad för innertak, innervägg och
innervägg med dörr. Fixturen utformades efter de frågeställningar som skulle besvaras
samt de krav som ställdes. Resultatet bedöms uppfylla målet väl. Vid framtagning av
fixturen som produkt bedöms resultatet som en god grund för vidare utveckling. I och
med att mycket information hämtats från Husmuttern AB och dess underleverantörer,
innebär det att resultatet troligtvis inte behöver omarbetas i större utsträckning innan
eventuella tester och tillverkning.

7.2 Rekommendationer
Ett antal rekommendationer har tagits fram som fortsatt arbete. Dessa punkter har ansetts
vara relevanta under projektets gång, men enligt uppdragsgivare Johan Tjernell håller
andra studenter på att jobba med dessa som separata examensarbeten åt Husmuttern AB.
Detta innebär att det hade blivit dubbelarbeten och därför har det valts att nämna dessa
som rekommendationer istället för att utesluta dessa helt. Rekommendationerna är:
1. Beräkning av hållfasthet - Vilken hållfasthet måste väggfixturen uppnå för en säker
montering av tak och vägg?
2. Materialval – Vilket material ska respektive del tillverkas av?
3. Montering - Vilka skruvar ska användas vid montering av fixturen, och av tak och
vägg?
4. Prototypframtagning – Stämmer alla mått som tagits fram teoretiskt i praktiken?
Andra rekommendationer är:
Ø Fixturen bör användas av två personer med ungefär samma längd för att de
ergonomiska kraven ska uppfyllas. Även om det går att höja och sänka fixturen så
går det inte att uppfylla ergonomisk arbetshöjd för två personer med olika längd
samtidigt.

7.3 Diskussion
Examensarbetet har överlag gått bra och framförallt har det varit väldigt lärorikt. Att arbeta
med något som man inte har tidigare erfarenhet av har varit en utmaning.
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Alla moment som planerades in i Gantt-schemat vid projektstart har genomförts på ett eller
annat sätt. Dock har tidsplanen ändrats under tidens gång då ny information har tillkommit
från dag till dag. Arbetets utförande har därför lett till att man hoppat fram och tillbaka i
planeringen.
Mycket tid har gått åt till att hämta information om fixturer och hur husbyggnationer går
till. Samt att innertaksmodul, innerväggsmodul och innervägg med dörr var tvunget att tas
fram som CAD-modeller innan själva arbetet med fixturen kunde påbörjas. Mått och
material på innertak och innervägg har ändrats under tidens gång då andra elever gör
examensarbeten där de fastställer detta. Detta har i sin tur lett till att måtten på fixturen har
kommit att ändrats under tidens gång.
Även om vissa moment tagit upp mycket av tiden så har det lett till ökad förståelse för
syftet med fixturen och hur den ska användas. De teorier som ligger till grund för
projektets genomförande har även varit till stor hjälp.
Framförallt vad gäller
beslutsfattande samt att det effektiviserat framtagningen av slutkonceptet.
Produktutvecklingsverktygen som använts valdes då dem ansetts som mest relevanta för
det här projektet.
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10. BILAGOR
Bilaga 1 – Gantt-schema
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Bilaga 2 - Konkurrentanalys
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Bilaga 3 - Mindmap och sammanfattningsrapport (1/2)
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Bilaga 3 – Mindmap och sammanfattningsrapport (1/2)

Mindmap – Utformning av fixtur
Utifrån informationen som gavs vid det första mötet togs en mindmap fram med
huvudproblemet, utformning av fixtur. Nedan tas de delproblem och delområden som ansågs
mest väsentliga upp.
Utseende
• Hur ska fixturen utformas för att uppfylla alla krav och funktioner?
• Hur utformas fixturen för att få en enhetlig design med Husmuttern AB:s övriga
fixturer?
• Hur uppnår man en ergonomiskt utformad fixtur?
Stativ
•
•
•

Stativet ska ha fot, ej hjul.
Ska fixturen vara höj- och sänkbar?
Hur ska rotationen av fixturen gå till?

Material
•

Huvudkomponenterna ska tillverkas i konstrukttionsstål, medan komponenter som
behöver vara lättare ska tillverkas i aluminium.

Borrstyrning
•

Hur sker borrstyrningen?

Montering
•

För en enkel och säker montering krävs en bra och genomtänkt utformning.

Balkstöd
•

Hur ska balkstöden utformas för att vara anpassade för montering av tak, vägg och
vägg med dörr?

Innervägg
•
•

Vilka material består innervägg/innervägg med dörr av?
Hur ska fixturen utformas för att innervägg och innervägg med dörr, med längd: 2400
mm, bredd: 1200 mm, tjocklek: 350 mm, ska få plats i fixturen?

Innertak
•
•

Vilka material består innertaket av?
Hur ska fixturen utformas för att innertak med längd: 2350 mm, bredd: 1200 mm,
tjocklek: 350 mm, ska få plats i fixturen?
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Bilaga 4 – Ritningsunderlag

50 (50)

