
 

	  

	  

	 

Industrialisering takfixtur


Examensarbete grundnivå, 15 hp 
Produkt- och processutveckling 

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Rapport nr: 2 	 

Handledare, Husmuttern AB: Johan Tjernell 

Handledare, Mälardalens högskola: Ragnar Tengstrand 

Examinator: Ragnar Tengstrand 

Jonathan Hillström & Joel Garbers 



"
	

Abstract 
This is a thesis at Mälardalen University, Eskilstuna. It has been comprised of  a further 
development of  an existing concept for a roof  fixture from a previous thesis. The roof  fixture 
will be used to produce roofs for modular houses. The thesis is a project carried out on behalf  
of  the modular housing company Husmuttern AB. Based on relevant selected theory and 
methodology in product development, the project has been executed with an iterative 
approach in ongoing communication with the outsourcer as well as suppliers. 

The further development of  the roof  fixture was carried out to enable complete 
industrialization (bringing the roof  fixture to use in factory). This by questioning the 
functionality of  the existing concept and then also further developing the structure of  the 
roof  to enable detailed development of  the roof  fixture. 

In support of  the further development, a purpose was established with four related issues. 
One issue concerned ergonomics and the techniques DFA and DFM. This issue was based, 
among other things, on the client's vision that assemblers without specific skills should be able 
to produce identical modules like walls, roofs and more with fixtures. In addition, questions 
were raised about the existing concepts' imperfections, functional requirements for the roof  
fixture and also cost-effective implementation of  sub-components from other projects 
performed for the outsourcer. 

The result of  the project was presented as CAD models in the form of  a roof  fixture and for 
various reasons also a roof  section and a joining fixture. With regard to this result, it was 
concluded that in order to achieve complete industrialization of  the roof  fixture and the 
joining fixture, the project has contributed to a large extent, but further development is 
needed. 
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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete på C-nivå vid Mälardalens Högskola, Eskilstuna. Det har 
behandlat en vidareutveckling av ett befintligt koncept på en takfixtur från ett tidigare 
examensarbete. Takfixturen ska komma att användas för att producera tak till modulhus. 
Examensarbetet är ett projektarbete som har utförts på uppdrag från modulhusföretaget 
Husmuttern AB. Baserat på relevant utvald teori och metod inom produktutveckling har 
projektarbetet utförts med ett iterativt tillvägagångssätt i löpande kommunikation med 
uppdragsgivare och även leverantörer. 

Vidareutvecklingen av takfixturen utfördes för att möjliggöra fullständig industrialisering (ta 
takfixturen till bruk i fabrik). Detta genom att ifrågasätta funktionaliteten i det befintliga 
konceptet och sedan även vidareutveckla takets konstruktion för att möjliggöra 
detaljutveckling av takfixturen.  

Till stöd för vidareutvecklingen upprättades syfte med fyra tillhörande frågeställningar. En 
frågeställning berörde ergonomi och begreppen DFA och DFM. Denna frågeställning 
baserades bland annat på uppdragsgivarens vision om att montörer utan specifika 
kompetenser ska med hjälp av fixturer kunna tillverka identiska moduler som väggar, tak 
m.m. Dessutom upprättades frågeställningar gällande befintligt koncepts bristfälligheter, 
funktionskrav på takfixturen och även om att kostnadseffektivt implementera delkomponenter 
från andra projekt som utförs åt uppdragsgivaren. 

Resultatet av projektarbetet presenterades som CAD-modeller i form av en takfixtur och av 
olika skäl även en taksektion samt en sammanfogningsfixtur. Med avseende på detta resultat 
drogs slutsatsen att för att nå fullständig industrialisering av takfixtur och även 
sammanfogningsfixtur har projektarbetet bidragit till stor del men vidareutveckling behövs. 

Nyckelord: modulhus, fixtur, tak, industrialisering  

Jonathan Hillström & Joel Garbers, Eskilstuna den 6 juni 2018 
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Förord 
Detta examensarbete har varit en givande utmaning som både teoretiskt och praktiskt fått 
sätta projektgruppens kunskaper inom produktutveckling från studier på prov. Flertal 
lärdomar har skapats vilka projektgruppen kommer ta med sig som erfarenheter i framtida 
projektarbeten. 

Projektgruppen riktar sin djupa tacksamhet till uppdragsgivare tillika handledare,  Johan 
Tjernell vid Husmuttern AB, som erbjudit oss att göra detta examensarbete. Den vägledning 
och engagemang projektgruppen fått erfara under projektarbetet genom det iterativa 
tillvägagångssättet har betytt mycket för projektets framskridande. Tack riktas även till Anton 
Gille, Jesper Jansson och Love Grahn, som i andra projektarbeten till uppdragsgivaren har 
försett detta projektarbete med underlag. 

För stödjande i det akademiska gällande examensarbetet riktas även ett tack till Ragnar 
Tengstrand, handledare vid Mälardalens Högskola, Eskilstuna.  

Jonathan Hillström & Joel Garbers  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1. Inledning 
Det här avsnittet förklarar projektarbetets bakgrund, hur det kom till och var projektarbetet 
stod i innan projektet påbörjades. Problemformulering beskriver hur tidigare projektarbeten 
använts som underlag i det här projektet. Syfte och frågeställningar redogörs för att förtydliga 
vad det här projektarbetet kom att använda för att nå projektmålet. Sedan presenteras de 
avgränsningar som gjorts för att förenkla och förtydliga projektarbetets process samtidigt som 
de förklarar vad projektarbetet ämnar att resultera i. Avsnittet avrundas genom en beskrivning 
av projektmålet. 

1.1. Bakgrund 
Husmuttern AB utvecklar ett koncept för att i mikrofabriker producera modulhus 
sammansatta av standardiserade komponenter efter användarens behov. Konceptet är ett 
standardiserat demonterbart, återvinningsbart hus, för permanenta samt tillfälliga 
byggnadslov. Fixturer ska användas för att enkelt kunna bygga identiska moduler som väggar, 
tak m.m. Med hjälp av verktyg ska montörer utan specifika förkunskaper eller språkkunnighet 
kunna tillverka modulerna. Företaget arbetar enligt modellen ”open innovation/crowd 
development” vilket innebär att verktyg, som fixturer och kringutrustning till mikrofabriker 
utvecklas i projektform av studenter. 

Till grund för detta examensarbete ligger en annan students examensarbete som resulterade i 
ett koncept för fixturen som ska användas för att bygga tak. Detta koncept grundar sig på 
idéen av att två takfixturer används för att producera en takhalva varsin och sedan 
sammanfogas dessa takhalvor för att bilda ett helt tak. Företaget såg det här konceptet som en 
bra grund men i behov av vidareutveckling. Detta behov resulterade i ett fortsättningsarbete 
vilket är vad detta projektarbete kom att handla om.  

1.2. Problemformulering 
Detta examensarbete ämnar att vidareutveckla ett befintligt koncept för takfixturen för att 
möjliggöra fullständig industrialisering (ta takfixturen till bruk i fabrik). För att genomföra 
detta kommer funktionaliteten hos det befintliga konceptet för takfixturen ifrågasättas och om 
konceptet går att ändra på för att förenkla användandet. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Projektarbetet utförs i syfte av att förbereda produktion av taksektioner för uppdragsgivaren 
baserat på DFA, DFM, ergonomi och funktionskrav. Projektarbetet skall även implementera 
komponenter från andra projektarbeten inom företaget i syfte av att minimera kostnader och 
på så vis öka antalet standardkomponenter. Takfixturen skall sedan komma att användas för 
att producera tak i en mikrofabrik. Nedan listas frågeställningar till det här projektarbetet: 

• Vad är bristfälligt hos företagets befintliga koncept till takfixturen? 
• Hur kan utvecklade delkomponenter från andra projektarbeten implementeras i 

takfixturen? 
• Hur kan en takfixtur vidareutvecklas med avseende på DFA, DFM samt ergonomi? 
• Hur kan en takfixtur vidareutvecklas med avseende på fastställda funktionskrav? 
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1.4. Avgränsningar  
Projektarbetet avser behandla:
• Vidareutveckling av befintligt koncept på takfixturen med avseende på DFA, DFM och 

ergonomi 
• Projektarbetet skall resultera i CAD-modeller med tillhörande ritningar 
• Analysera och presentera lösningar till de funktionskrav undersökningen av det befintliga 

koncept identifierat som nödvändiga för takfixturens funktionalitet 
• Implementering av komponenter från andra projektarbeten inom företaget
Projektarbetet avser ej behandla:  
• Utrymmesbegränsningar i fabrik 
• En fysisk modell, prototyp eller tillhörande sammansättning, testning och utvärdering  
• Slutgiltiga instruktioner för sammansättning av taket i produktion  
• Certifiering (CE-märkning). Enskilt ansvar för takfixturens industrialisering och dess 

konsekvenser faller till den organisation som ska tillverka takfixturen för användning och 
står som ensam tillverkare av takfixturen ur ett juridiskt perspektiv 

• FEM-analyser 
• Verifiering av arbetsmoment som montörer utför på fysisk produkt 
• Slutgiltlig konstruktion av borrmallar 
• Rotationsmotor samt infästningspunkt till rotationsmotor 

1.5. Projektmål 
Målet med detta projektarbete är att baserat på dess syfte med tillhörande frågeställningar 
som har upprättas och med avseende på avgränsningar skall en takfixtur tas fram som ska 
komma att användas för att producera tak i en mikrofabrik.  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2. Teori och metod 
I detta avsnitt beskrivs den teori och metod som projektarbetet grundar sig på. För att ge 
förklaring till hur teori och metod använts i projektarbetet ges även beskrivning om detta. 

2.1. Arbetsprocess 
Projektarbetets upplägg beskrivs nedan och har huvudsakligen baserats på en 
produktutvecklingsprocess som stötts av en process för kommunikation och loggbok. 

2.1.1. Produktutvecklingsprocessen 
Projektarbetet grundade sig på den produktutvecklingsprocess som beskrivs i boken 
”Produktutveckling - Konstruktion och design”, av Ulrich, K. och Eppinger, S. 

Daniel Gravander har tidigare utvecklat ett flertal koncept och sedan valt ut ett koncept för 
hur takfixturen ska fungera. Det här projektarbetet syftade till att fortsätta där Gravander 
avslutade  och vidareutveckla det valda konceptet. Projektarbetet använde sig av delar i 
produktutvecklingsprocessen, det kom att fokuseras på de avsnitt som handlar om tillverkning 
och design men behandlade inte marknad.   

2.1.2. Kommunikation 
Figur 2 visar både hur kommunikationen mellan de olika parterna generellt sett fungerat och 
hur de identifierade behoven gått från att generera en kravspecifikation till att generera 
slutgiltiga ritningar. Kommunikationen har huvudsakligen skett via digitala kanaler med ett 
iterativt tillvägagångssätt för att löpande kunna kommunicera framsteg och frågor i 
projektarbetet till företaget. 

2.1.3. Loggbok 
För att anteckna en sammanfattad bild över varje arbetsdag fördes en loggbok för att kunna 
klargöra vad som gjorts och för att kunna se tillbaka på det som skett under projektarbetets 
gång.  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Figur 2, grafisk bild för kommunikation och arbetsmetodik

Figur 1, Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess och representation av var projektarbetet planerats att påbörjas och avslutas

Tidigare examensarbete Joel Garbers och Jonathan Hillström
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2.2. Planering 
För att uppnå projektmålet har ett verktyg använts för att få struktur på planeringen av 
projektarbetet. 

2.2.1. GANTT-schema 
Ett GANTT-schema är en visuell tidsplan utvecklad av den amerikanska ingenjören Henry 
Gantt på 1910-talet. Den visuella tidsplanen syftar till att visa hur processer ligger till i 
förhållande till planeringen. Aktiviteterna i ett projektarbete visas som liggande staplar längs 
med en horisontell tidsaxel i GANTT-schemat. För att illustrera beroenden mellan aktiviteter 
kan pilar ritas ut mellan aktiviteterna. Med färger, symboler och text kan även 
ansvarsområden, beslutspunkter och milstolpar åskådliggöras (Hallin, A. & Gustavsson, T. K., 
2015, s. 81).  

I detta projektarbete har ett GANTT-schema använts för att effektivt planera ut aktiviteter 
och visa aktiviteternas utfall som efter avslutat projektarbete kan reflekteras över. 

2.3. Problemanalys 
Efter planeringsstadiet har en analys gjorts för att få en bra start med helhetssyn över 
problemet som projektarbetet avhandlar. 

2.3.1. Funktionsanalys 
Med en funktionsanalys kan en produkts funktioner sammanställas där funktioner innebär 
produktens krav eller egenskaper, dessa funktioner delas in i huvudfunktion, delfunktioner och 
stödfunktioner. Huvudfunktionen innebär den funktion som uppfyller produktens 
huvudsakliga syfte. Delfunktioner samverkar för att tillsammans uppfylla huvudfunktionen 
medan stödfunktioner  är funktioner som finns hos produkten men som inte står till svar för 
att uppfylla produktens syfte. För att göra funktionsanalysen illustrerad används ofta 
funktionsträd där de olika funktionerna delas in och beroende på om funktionsträdet 
betraktas uppåt eller nedåt får man svar på frågorna "Varför?" och ”Hur?" (Österlin, K., 
2010, ss. 42-43).  

Takfixturens fastställda krav och egenskaper från tidigare examensarbete (Gravander, D., 
2017) delades upp i en funktionsanalys i detta projektarbete för att klargöra vilka de viktiga 
funktioner takfixturen har och för att se förhållanden mellan dessa funktioner.  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Figur 3, österlins exempel på funktionsträdet med pilarna ”Varför?” och ”Hur?” till vänster
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2.4. Konceptgenerering och konceptutveckling 
Konceptgenerering har använts för att ta fram idéer som alla varit välkomna för att få så 
många lösningar som möjligt. Idéer har sedan konceptutvecklats för att kunna leda fram till 
slutgiltigt koncept som ska uppnå projektmålet. 

2.4.1. Mindmapping 
Att använda sig av metoden mindmapping innebär att skapa en visuell representation av olika 
tankar eller epitet med vanligen hierarkisk koppling till varandra för att visa förhållanden. 
Huvudämnet ritas ut centrerat i text på kartan som sedan kopplas till underkategorier. Detta 
görs för att möjliggöra en tydlig visuell organisering av de kopplingar som finns som sedan 
kan analyseras (Hopper, C. H., 2009, s. 149.). 

I detta projektarbete har mindmapping använts för att på enkelt visuellt sätt ta reda på vad 
för alternativ det finns att lösa ett problem på och se kopplingar mellan olika lösningar. 

2.4.2. Brainstorming 
Brainstorming är en metod för idéskapande som utförs till fördel i grupp. Idéer beskrivs i text 
och bild och där kritik är förbjudet för att möjliggöra att flertal idéer tas fram. Dessa idéer kan 
sedan kombineras och vidareutvecklas för att ta fram den bästa lösningen på problemet som 
behandlas (Österlin, 2010, s. 55).  

För att konceptgenerera har brainstorming använts i projektarbetet för att på så vis få spridda 
idéer som sedan kan kombineras och/eller vidareutvecklas till lösningar för ett 
problemområde. 

2.4.3. CAD, SolidWorks 
Företaget Dassault Systèmes SolidWorks Corp. tillgodoser möjligheten att bl.a. modellera och 
simulera i 3D med CAD-programmet SolidWorks (Solidwork.se, 2018).  

Datorprogrammet användes i detta projektarbete för att vidareutveckla det befintliga 
konceptet på takfixturen. 

2.4.4. DFM
David G. Ullman definierar DFM, Design For Manufacture, som ”establishing the shape of  
components to allow for efficient, high-quality manufacture”. Översatt till Svenska blir det ”anpassa 
utformningen av komponenter för att möjliggöra effektiv, hög-kvalitativ tillverkning” (Ullman 
2010, ss. 328-329).  

Projektarbetet använde detta tänk genom att implementera så många lämpliga 
delkomponenter som möjligt från andra projektarbeten inom företaget.

2.4.5. DFA 
Design For Assembly, DFA, innebär hur man designar en produkt så att sammanställningen 
av olika delkomponenter till en komplett produkt blir så enkel som möjligt. Genom att 
förenkla sammansättningen av en produkt kan man dra ner tiden det tar att montera den och 
således sänka produktionstid, kostnad och förminska antalet felaktigt producerade artiklar 
(Ullman 2010, s. 329).  
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I detta projektarbete har detta tänk inte använts för montering av takfixturen i sig utan vid 
konceptgenerering och konceptutveckling med avseende på när takfixturen används som ett 
verktyg för att bygga tak i. 

2.4.6. Ergonomi 
Människan i arbete, arbetsmiljö och informationsutbyte med apparater är de områden 
ergonomi omfattar. För att uppnå en god ergonomi anpassas dessa områden utifrån 
människan förutsättningar (Österlin, 2010, s. 112). Enligt arbetsmiljöverket är det lämpligt att 
en mans händers arbetshöjd befinner sig mellan 100 och 140 cm ovan marken medan 
kvinnors motsvarande arbetshöjd ligger på 80 till 110 cm (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Som figur 4 visar möts höjdspannen vid 100 och 110 cm och därmed har detta spann använts 
som riktlinje i projektarbetet. Koncept i projektarbetet kommer framställas och anpassas 
utifrån Arbetsmiljöverkets  ergonomiska riktlinjer för att kunna mäta projektarbetet med DFA 
och tillgodose att koncepten har realistiska utformningar så att montörer kan utföra 
arbetsmoment på en bra arbetshöjd.  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Figur 4, ergonomiska arbetshöjdsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015)
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2.5. Konceptval 
Efter konceptgenerering  så har konceptval utförts metodiskt för att ta reda på vilka idéer som 
passar bäst att gå vidare med. 

2.5.1. För-och-nackdels-analys 
Med en för-och-nackdels-analys utvärderas idéer utifrån fördelar och nackdelar hos idéerna. 
Metoden används genom att i en tabell dela upp en idés fördelar och nackdelar i två varsina 
kolumner för att möjliggöra avgörandet om vilken idé man ska fortsätta med. Detta baserat 
på mängden samt vikten av fördelar och nackdelar (Ullman, 2010, s. 103).  

I detta projektarbete har för-och-nackdels-analys använts för att urskilja vilka idéer som är 
lämpliga att gå vidare med och utveckla för att sedan välja slutgiltigt koncept att färdigställa.  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3. Genomförande 
Detta avsnitt beskriver varje moment som utförts för att uppnå ett resultat som motsvarar 
projektmålet beskrivet i avsnitt 1.5. 

3.1. Problemanalys 
För att undersöka det här projektarbetets underlag studerades resultatet från det tidigare 
projektarbetet. 

Principen för byggnation av tak med takfixturen som Gravander föreslagit i sin rapport 
grundar sig på fyra större moment (för djupare förståelse se rapport, Gravander, D., 2017): 

1. Byggnation av takhalvor i takfixturer (en takhalva per takfixtur). 

2. Övergång från byggnation av takhalva till sammanfogning av takfixturer samt takhalvor 
genom att byta takfixturens fötter så att fötter används på långsidor istället för kortsidor. 
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Figur 5, resultat från tidigare projektarbete, byggstadie (Gravander, D., 2017, s. 29)

Figur 6, resultat från tidigare projektarbete, övergångsstadie (Gravander, D., 2017, s. 34)
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3. Sammanfogning av takfixturer och sedan sammanfogning av takhalvor, genom att fästa 
takhalvorna i varandra och även infoga samt fästa bottenbalkar. 

4. Avlägsnande av tak från fixturer genom att skjuta fixturer bakåt. 

Genom att analysera föreslaget tillvägagångssätt i Gravanders rapport och diskutera med  
Gravander i person samt uppdragsgivare skapades en uppfattning om de fördelar och 
nackdelar som fanns vilket med stöd av funktionsanalys ledde till flera funktionskrav samt 
förbättringsförslag, se avsnitt 4.1.2. & 4.1.3.  
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Figur 7, resultat från tidigare projektarbete, sammanfogning (Gravander, D., 2017, s. 37)

Figur 8, resultat från tidigare projektarbete, avlägsnat tak (Gravander, D., 2017, s. 37)
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3.1.1. Funktionsanalys 

Funktionsanalysen resulterade i delfunktioner som takfixturen måste klara av för att samtliga 
arbetsmoment ska fungera i praktiken. 

3.1.2. Funktionskrav  
Utifrån funktionsanalysen och samtal med uppdragsgivare vid företaget listades de 
funktionskrav som är kritiska och behöver uppfyllas hos takfixturen. Se punkterna nedan. 
Samtliga är baserade på tidigare projektarbete, avsnitt 4. Resultat (Gravander, D., 2017). För 
full förståelse av funktionskrav och förbättringsförslag (se avsnitt 3.1.3.) rekommenderas 
läsning av den projektrapporten. 

• Förflyttning av takfixtur 
• Förbättra infogande av bottenbalkar vid sammanfogning av takhalvor 
• Sammanfoga takhalvor 
• Avlägsna tak från fixtur 
• Tillverka taksektion och takgavelsektion i takfixtur (dessa två skiljer sig i bredd) 

3.1.3. Förbättringsförslag 
Utöver funktionskrav upprättades samtidigt förbättringsförslag utifrån vad som ansågs skulle 
förbättra det befintliga grundkonceptet. Nedan är förbättringsförslagen listade. 

• Fäst-anordning vid steg 5 (Gravander, D., 2017, ss. 25-26) borde kunna göras enklare. 
• Fästa stål-stänger, kan man fästa taket innan rotation på annat vis? 
• Kan ”mallarna” från steg 2 återanvändas i steg 13 (Gravander, D., 2017, s. 23, 32)? 
• Förbättra stöd vid steg 1 (Gravander, D., 2017, s. 23) då balkar placeras ut så att de inte 

ramlar. 
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Figur 9, funktionsanalys i form av ett funktionsträd om takfixturen.
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• Hållare för balkmall med m.m för säker och stabil positionering. 
• Tydliggöra vilken sida den sneda balkänden ska vara i fixturen. 
• Mall för att lägga i råspont. Möjligen höja långsidorna. 
• Borrmall för råspont. 
• Justera fixturens längd efter takdelarna. 
• Ta ben från väggfixtur för att kunna använda framtida motorlösning. 
• Eventuellt se över om det går att ta bort de långa ”plankorna/stagen” som binder ihop 

fötterna. 
• Färgkodning, t.ex. på rörliga delar. 
• Förbättra fästandet av täckskivan vid steg 8 (Gravander, D., 2017, s. 29). 
• Förbättra inpassning av glasull 95 vid steg 12 (Gravander, D., 2017, s. 31). 
• Fästa metallskivor vid takändarna innan sammanfogning. 
• Möjliggöra fri plats vid ändarna för sammansättningen. (förbättra de avtagbara delarna). 
• Använda balkmallarna från väggfixturen eller från parallellt pågående projektarbeten. 
• Stöd för takdel vid rotation, steg 15 (Gravander, D., 2017, s. 33).  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3.2. Mindmapping 
Idéer på lösningar till vad som identifierades som nödvändiga delfunktioner kunde tas fram 
genom att diskutera problemet. De fördelar och nackdelar som intuitivt identifierades skrevs 
då ner som tillhörande effekt. Eventuella samband eller möjliga kombinationer identifierades 
också vid detta stadie, dessa syns som sträck mellan lösningar i figur 10 till 13 nedan.  

3.2.1. Rotation av fixtur 

3.2.2. Infogande av bottenbalkar 
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Figur 10, mindmap för rotation av fixtur

Figur 11, mindmap för infogande av bottenbalkar
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3.2.3. Sammanfogning av takhalvor 

3.2.4. Avlägsnande av tak från fixtur 
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Figur 12, mindmap för sammanfogning av takhalvor

Figur 13, mindmap för avlägsnande av tak från fixtur
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3.3. Konceptgenerering, truck 
Konceptgenereringen delades upp efter samtliga delproblem och sedan undersöktes dessa 
separat. Resultat som redovisas nedan består av sammanfattande koncept som är 
sammanslagningar av olika versioner. 

Uppdragsgivaren hade bestämt sig innan det här projektarbetets start att utnyttja en truck av 
modell Linde L14. Truckens syfte var att fungera som lyftredskap vid förflyttning av väggar 
och andra delkomponenter till huset utgick det här projektarbetet med detta som enda 
lyftverktyg vid förflyttning, rotation och sammanfogning av taket. Följande koncept är i 
huvudsak baserade  på användande av Linde L14 och då ordet trucken (samt böjningar av 
det) används i följande koncept är det denna modell som texten syftar till. 

3.3.1. Rotation av fixtur 
1: Rotation med hjälp av horisontell förflyttning 

I syfte av att utnyttja truckens kraft var syftet med det här 
konceptet att rotationen av vardera takfixtur sker i samband 
med att de förs mot varandra. Genom att kombinera 
rotationen och sammanfogningen på ett sådant sätt justeras 
vinkeln vid takets nock i rotationen automatiskt vilket gör 
sammanfogningsprocessen enklare.  

2: Rotation med hjälp av hydrauliksystem 

För att möjliggöra en användarvänlig och stabil takfixtur för 
montörerna innebar detta koncept att tillföra två stödben per 
takfixtur och implementera hydraulteknik i dessa. Genom att 
fördefiniera längd på hydraulsystemets stödben i roterat läge 
genererades möjligheten för montörerna att stå på distans och 
låta tekniken rotera fixturen till korrekt läge. Genom att tillföra 
två extra ben ansågs även stabiliteten för varje takfixtur öka. 
Detta var fördelaktigt i horisontellt läge men huvudsakligen 
intressant då takfixturerna roteras.  

3: Underliggande rotationsverktyg, truck 

För att utnyttja truckens lyftkraft i vertikalt led behövde taket 
skyddas på ett eller annat sätt. Det här konceptet har som syfte att 
agera extra stödben då takfixturerna befinner sig i horisontellt läge. 
Genom att placera truckgafflarna i spår utsedda för detta ändamål 
i konceptet görs endast ett vertikalt lyft. Takfixturen fästs sedan i 
rätt vinkel av en lämplig låsmekanism. 
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Figur 16, koncept 3 för rotation av fixtur

Figur 15, koncept 2 för rotation av fixtur

Figur 14, koncept 1 för rotation av fixtur
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3.3.2. Infogande av bottenbalkar 
1: Infogning via sidofästen 

För att möjliggöra en arbetsställning som inte skulle innebära 
att montören av takfixturen ska befinna sig under takfixturen 
togs det här konceptet fram. Till skillnad från det befintliga 
konceptet, kan bottenbalkarna placeras på korrekt plats utan 
att montören behöver befinna sig under takfixturen med 
taket i, något som potentiellt sett kan vara en säkerhetsrisk 
på grund av tyngden från tak och takfixtur. 

2: Självjusterande hållare 

Koncept 2 togs fram i syfte av att höja infogningspunkten för 
bottenbalkarna. Eftersom dessa balkar är långa finns det ett 
stort värde i att flytta infogningspunkten till en höjd som 
ligger innanför arbetsmiljöverkets rekommendationer. 
Bottenbalkarna förs in under takfixturen i öppna hål och 
roteras sedan till rätt vinkel med hjälp av en konstruktion då 
fixturen vrids till sammanfogningsläget. Därefter kan 
montören fästa bottenbalkar i taket. Med detta koncept är 
lyftet av bottenbalkarna det enda fysiskt påfrestande 
arbetsmomentet för montören och konceptet är därför 
intressant ur ett ergonomiskt perspektiv. 

3: Balkfixtur 

Det tredje koncept för infogning av bottenbalkar grundar sig 
på att bottenbalkarna placeras ut på fyra stöttor kallade 
balkstöttor och att vardera takfixtur sedan skjuts in mot 
stöttorna. Detta togs fram för att undvika svårigheter med att 
föra in bottenbalkar från sidan då fixturerna står i läge för 
sammanfogning av tak. Balkfixturens konstruktion innebär 
hopsvetsade fyrkants-profiler på låsbara hjul och med fyra 
balkstöttor placerade på ett utsatt avstånd på ovansidan. 
Balkstöttorna har U-profiler ovantill för att greppa 
bottenbalkarna. Hjul möjliggör att lätt kunna förflytta 
balkfixturen efter att taket är avlägsnat.  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Figur 17, koncept 1 för infogning av bottenbalkar

Figur 18, koncept 2 för infogning av bottenbalkar

Figur 19, koncept 3 för infogning av bottenbalkar
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3.3.3. Sammanfogning av takhalvor 
1: Räls i nocken 

För att kunna sammanfoga takhalvorna med 
koncept 1 körs takfixturerna i roterat läge mot 
varandra med räls uppe vid nocken på 
takfixtursidorna. En ”han-profil” med pyramidform 
förs in på motsvarande ”hon-profil” med U-profil 
som greppar tag om ”han-profilen” och riktar in 
takfixturerna i rätt läge mot varandra.  

2: Räls i nedre del 

Med koncept 2 körs takfixturerna i roterat läge 
mot varandra som i koncept 1. I detta koncept  
används dock räls nedtill istället. Rälsen består av 
fyrkants-profiler längs med botten på vardera 
takfixtur och den ena fixturen rullas på hjul. Den 
ena takfixturen fyrkants-profil är en ”hona” som  
förs mot och omsluter motsvarande takfixturs 
”hane”. På detta sätt riktas takfixturerna in på rätt 
sätt och möjliggör efterföljande sammanfogning 
av takhalvorna.  
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Figur 21, koncept 2 för sammanfogning av takhalvor

Figur 20, koncept 1 för sammanfogning av takhalvor
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3.3.4. Avlägsnande av tak från fixtur 
1: Sidogående lyftverktyg, truck 

Koncept 1 är ett lyftverktyg med spår nedtill på 
kortsidorna där truckgafflar fästs för att möjliggöra 
ett lyft av lyftverktyget. Lyftverktyget har två delar 
som på varsina två leder roteras utefter när 
lyftverktyget möter taket vid ett vertikalt lyft med 
truck. Takfixturerna står intill varandra och vrids 
upp till önskat läget med hjälp av det vertikala 
lyftet av lyftverktyget. När taket är sammanfogat 
lyfts sedan hela taket upp med hjälp av 
lyftverktyget och takfixturer avlägsnas för att 
möjliggöra förflyttande av taket till förvaringsplats.  

2: Underliggande lyftverktyg, truck 

Det andra konceptet för avlägsnande av tak från fixtur 
är ett lyftverktyg som har hålrum för truckgafflar på 
långsidan. Syftet med detta koncept är att lyfta en 
takhalva i taget inför sammanfogning och att sedan 
använda två lyftverktyg för att avlägsna det fullständiga 
taket från takfixturerna. Detta koncept agerar även 
förflyttningsvagn som styrs med truck inför 
sammanfogning och efter avlägsnande av tak från 
takfixturer. Tanken är den att lyftverktyget i detta 
koncept först omsluter en bit av en takhalva genom att ta 
bort en del av en takfixtur vid nocken, detta möjliggör 
sedan ett vertikalt lyft. Vardera takfixtur vrids till önskad 
höjd och vinkel och låses vid önskat läge. Takfixturerna 
förs sedan mot varandra så att nocken på de två 
takfixturerna möts och lyftverktygen körs bort. När taket 
är sammanfogat så körs lyftverktygen fram igen och 
motsvarande procedur för vertikal lyft med lyftverktyg 
görs på det fullständiga takets bottnar för att möjliggöra 
avlägsnade av tak från fixtur. När taket har avlägsnats 
från fixturen körs taket iväg på lyftverktygen. 
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Figur 22, koncept 1 för avlägsnande av tak från fixtur

Figur 23, koncept 2 för avlägsnande av tak från fixtur
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3.4. För-och-nackdels-analys, truck 
För samtliga koncept för truck skapades en för-och-nackdels-analys (se tabellerna 1 till 4 
nedan) för att få en inblick i vad som var lämpligt att arbeta vidare med. 

3.4.1. Rotation av fixtur 

3.4.2. Infogande av bottenbalkar 

KONCEPT FÖRDELAR NACKDELAR

1 : R o t a t i o n m e d h j ä l p a v 
horisontell förflyttning

• Kombination av rotation och 
sammanfogning 

• Automatisk justering av vinkel 
vid nock

• Komplex konstruktion att 
få fungera i praktiken

2 : R o t a t i o n m e d h j ä l p a v 
hydrauliksystem

• Kräver inte att montörer 
anstränger sig fysiskt 

• Stabilt 
• Säkert för montörer 
• Stödben för fixtur även i 

horisontellt läge 

• Ej mekaniskt 
• Dyrt

3: Underliggande rotationsverktyg, 
truck

• Stödben för fixtur i 
horisontellt läge 

• Enkelt sätt att utnyttja truck

• Kan vara ett hinder 
byggnation och eventuellt 
vid sammanfogning

KONCEPT FÖRDELAR NACKDELAR

1: Infogning via sidofästen • Säkert för montörer då 
momentet sker från sidan av 
takfixtur

• Kan uppstå svårigheter 
med att infoga 
bottenbalkarna rätt 

• Montörer måste trycka in 
bottenbalkar till rätt 
position 

• Kräver modifiering av 
takfixtur

2: Självjusterande hållare • Kräver enbart att montörer 
anstränger sig vid lyftet av 
bottenbalk 

• Kräver att konstruktion för 
rotation tillåter momentet

3: Balkfixtur • Kräver enbart att montörer 
anstränger sig vid lyftet av 
bottenbalk 

• Säkert för montörer då 
takfixturer förs in efter 
placering av bottenbalkar 

• Stabilt

• En extern enhet som tar 
plats i fabrik 

• Dyrare än de två andra 
koncepten
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Tabell 1, för-och-nackdels-analys om rotation av fixtur

Tabell 2, för-och-nackdels-analys om infogande av bottenbalkar
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3.4.3. Sammanfogning av takhalvor 

3.4.4. Avlägsnande av tak från fixtur 

3.5. Konceptval, truck 
Efter konceptgenerering med påföljande för-och-nackdels-analys gjordes ett konceptval för de 
koncept som tagits fram för användning med truck.  

Från problemområdet ”Infogande av bottenbalkar” beslutades det att koncept 3: ”Balkfixtur” 
skulle tas vidare och förstärkning vid balkstöttorna lades till. För att få balkfixturen rätt 
placerad vid sammanfogning av takhalvor användes koncept 2: ”Räls i nedre del” från 
problemområdet ”Sammanfogning av takhalvor” som inspiration. Det ledde till att 
rälsspärrar placerades ut nedtill på takfixturen för att göra så balkfixturen hamnar i rätt 
position. Dessutom placerades även hjul ut nedtill för att göra takfixturen förflyttningsbar. 
Genom samråd med uppdragsgivare bestämdes att Koncept 2: ”Underliggande lyftverktyg, 
truck” från ”Avlägsnande av tak från fixtur” skulle användas framför koncept 1: ”Sidogående 
lyftverktyg, truck” p.g.a. risken med taknockens påfrestning.  

Vid framtagandet av det slutgiltiga konceptet för användande av truck lades även en del annat 
till som komplement. För rotationsmomentet inför sammanfogning av takhalvor så placerades 
stödben på takfixturen med spärrar som låser takfixturens position. Ytterligare bestämdes det 
att vardera takfixtur skulle kunna delas upp i två delar längs med långsidorna, detta för att 
kunna möjliggöra enklare avlägsnade av tak. 

KONCEPT FÖRDELAR NACKDELAR

1: Räls i nocken • Små delar 
• Synligt för truckförare

• Kräver modifiering av 
takfixtur

2: Räls i nedre del • Stabilt • Kräver modifiering av 
takfixtur 

• Stora delar 
• Tar upp mycket plats

KONCEPT FÖRDELAR NACKDELAR

1: Sidogående lyftverktyg, truck • Multifunktionell 
• Enkla moment

• Dyr 
• Kräver långa truckgafflar 
• Påfrestande för nocken vid 

avlägsnande av tak från 
fixtur

2: Underliggande lyftverktyg, 
truck

• Multifunktionell 
• Kombination av 

förflyttningsvagn och 
lyftverktyg 

• Dyr 
• Kräver att köpa in minst 

två lyftverktyg 
• Kan lyfta endast en 

takfixtur i taget
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Tabell 3, för-och-nackdels-analys om sammanfogning av takhalvor

Tabell 4, för-och-nackdels-analys om avlägsnande av tak från fixtur
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Beskrivning av konceptets moment 

Först placeras lyftverktyget vid nocken på en takfixtur för att sedan föras in under takfixturen. 
Nedtill på takfixturen ska spärrar vid stödbenen vara nedfällda för att tillåta ett lyft av 
takfixturen med lyftverktyget. Efter att fixturen lyfts och roterats upp med hjälp av 
lyftverktyget till rätt läge skall spärrarna fällas upp. Detta för att förhindra att stödbenen åker 
bakåt och på så vis låser takfixturen i upphöjt läge. Momenten ovan görs sedan på den andra 
takfixturen. Därefter placeras balkfixturen ut mot en takfixturs rälsspärrar och motsvarande 
takfixtur körs in med lyftverktyg mot andra änden av balkfixturen. Efter att takhalvor har fästs 
ihop på arbetsställning av montörer körs lyftverktyg under en av takfixturerna. På motsatt 
takfixtur lossas stödbenens spärrar för att tillåta att lyftverktyget lyfts en bit för att frigöra taket 
från takfixturen. Fixturhalvor säras sedan ifrån varandra på långsidorna och lyftverktyget 
ställs ner på golvet. Med ett ytterligare lyftverktyg görs samma procedur så att taket är helt 
frigjort från takfixturerna. Taket kan slutligen köras iväg till avsedd plats i fabrik med hjälp 
truck och hjul på lyftverktyg. 

Se bilaga 1 för visuell instruktionsbok gällande konceptet. 

Bristerna med konceptet 

Brister som uppdagades vid framtagandet av det valda koncepten för användande av truck 
berörde lyftverktyget. För att kunna utföra både rotationsmoment av en fixtur och avlägsna 
taket från takfixtur var inte lyftverktygets utformning helt optimerat och svårt att möjliggöra 
utan att behöva göra två varianter av lyftverktyg. Vid avlägsnade av tak från fixtur sågs 
ofrånkomliga svårigheter med vinkelproblem som uppkommer vid lyft av sammansatt taks 
ena takbotten som dessutom skulle kunna leda till att takfixturerna t.ex. blir instabila och 
riskerar att vältas.  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Figur 24, valt koncept för truck
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3.6. Konceptgenerering, travers 
Efter att ha utvärderat det slutgiltiga konceptet för användande av truck och återigen övriga 
tidigare koncept ansågs varje koncept kopplat till hur trucken skall lyfta takhalvor samt det 
sammansatta taket vara bristfälliga. Dessa brister ansågs dessutom vara ofrånkomliga. För att 
möjliggöra säker rotation av takhalvorna och förflyttning av taket byttes trucken ut som 
utgångspunkt till travers. Fördelen med travers framför truck ansågs vara att detta lyftverktyg 
inte förlitar sig till truckgafflar med en förbestämd längd vilket på så vis ansågs skapa större 
frihet vid utvecklandet av arbetsmomentet. Beslutet att byta från truck till travers togs i 
samråd med uppdragsgivare. Dessutom beslutades i samråd med uppdragsgivare att det skulle 
framställas en ny separat fixtur för sammanfogning av takhalvor för att undvika problem med 
avlägsnande av sammanfogat tak från takfixturer. Vid framställande av de nya koncepten 
fördes epost-konversation med en konstruktör vid företagets leverantör av I-balkar för 
rådgivning. Teknisk rekommendation från konstruktör var att använda slingor vid lyft av 
taksektioner då detta var optimalt för I-balkarna. Detta genom att föra slingor igenom hål 
med förstärkning i I-balkarnas liv (Thors, M., 2018).  

I avsnitt 3.6.1. samt 3.6.2. presenteras en variant av sammanfogningsfixtur för travers per 
avsnitt. 

3.6.1. Sammanfogningsfixtur, stödplattor 
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Figur 25, sammanfogningsfixtur, stödplattor
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Beskrivning av konceptets moment:  

Konceptets moment beskrivs nedan i sex steg i förhållande till figur 25 ovan.  

Steg 1: 
Efter att en takhalva är färdig i en takfixtur tas långsidorna bort från takfixturen. När detta är 
gjort fästs de tre plattorna med tillhörande cylindrar på takets långsidor. Sedan lyfts taket ur 
takfixturen med travers. När taket är i luften tas takfixturen bort. 
Steg 2: 
Med hjälp av travers flyttas taket till sammanfogningsfixturen. Lyft-/rotationspunkter består 
av de solida cylindrar som sitter fäst i takets sidor. Hållaren som bär cylindern är motsatsen av 
en halv cylinder. Rotationspunkten har även en låsningsfunktion så att cylindern inte kan 
lämna dess fäste. 
Steg 3: 
Tak roteras med hjälp av travers fäst i cylinder. 
Steg 4: 
Takets fästs i roterad position m.h.a stag 2 och 3. Bärande stag 1 fälls sedan ner och 
balkhållare placeras i rätt position. Samma sak görs med motsvarande fixturhalva och dessa 
fixturhalvor ställs mot varandra (se steg 5). 
Steg 5: 
När takhalvorna positioneras korrekt fästs taket i nocken samt bottenbalkarna. Taket lyfts 
med hjälp av traversen i takhalvornas tyngdpunkter (för att göra ett säkert lyft bör ett 
lyftverktyg konstrueras). Sedan fälls stag 2 och 3 ner för att göra det möjligt att skjuta undan 
fixturhalvorna; det kompletta taket hänger nu fritt m.h.a. traversen. 
Steg 6: 
När båda halvorna av sammanfogningsfixturen är borta sänks taket ner på rullvagnarna och 
taket ställs på lämpligt ställe i fabriken innan det körs ut till site. 
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3.6.2. Sammanfogningsfixtur, slinga 

Beskrivning av konceptets moment:  

Konceptets moment beskrivs nedan i fyra steg i förhållande till figur 26 ovan. 

Steg 1: 
Fäll ner lucka på takfixturens långsidor och vid takets nedre del för att möjliggöra lyft. Slingor 
som befinner sig i taket sedan byggnation fästs sedan i travers för att lyftas. 
Steg 2: 
När takhalva är lyft förflyttas takhalvan sedan till sammanfogningsfixtur. 
Steg 3: 
Placera takhalvan på sammanfogningsfixturen (upprepa sedan steg 1 och 2 för nästa 
takhalva). Fäst takhalvor i varandra samt bottenbalkar. Fäll sedan ner ”triangelstativet” i 
sammanfogningsfixturen. 
Steg 4: 
Fäst slingor i det sammanfogade taket. Lyft taket, forsla bort sammanfogningsfixturen och 
placera taket på rullvagnar.  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1. 2.

3. 4.

Figur 26, sammanfogningsfixtur, slinga
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3.7. Fördel-och-nackdels-analys, travers 
För de två koncept för truck skapades en för-och-nackdels-analys (se tabell 5 nedan) för att få 
en inblick i vad som var lämpligt att arbeta vidare med. 

KONCEPT FÖRDELAR NACKDELAR

Sammanfogningsfixtur, stödplattor • Kräver ej att slingor placeras 
in i takhalva under 
byggnation 

• Ingen anpassning av takets 
ingående komponenter 
behövs 

• Kräver att fästplattor fästs 
på takhalvornas långsidor 

• Utstickande cylindrar kan 
vara i vägen för annat i 
fabrik 

• Stor påfrestning på 
cylindrar och tak vid lyft 

• Risk för böjningsmoment 
som vrider lös I-balk från 
råspont 

• Risk för att 
böjningsmoment vrider 
sönder I-balk 

• Lyftverktyg behöver 
konstrueras för att lyfta 
hela taket

Sammanfogningsfixtur, slinga • Kräver ej att fästplattor fästs 
på takhalvorna långsidor 

• Slingor är på plats i takhalva 
vilket gör arbetsmoment 
snabbare 

• Att använda sig av slingor 
för att förflytta moduler 
förekommer redan 

• Kräver att slingor placeras 
in i takhalva under 
byggnation
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Tabell 5, för-och-nackdels-analys för travers
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3.8. Konceptval, travers 
Konceptet ”Sammanfogningsfixtur, slinga” valdes utifrån för-och-nackdels-analysen för 
travers samt genom rådgivning från en konstruktör vid en av företagets leverantörer. 
Konceptet ”Sammanfogningsfixtur, stödplattor” ansågs ha ett flertal riskfyllda nackdelar och 
som kunde undvikas genom att välja det valda konceptet som saknade dessa risker och 
dessutom hade goda fördelar, t.ex att användning av slingor redan är en etablerad metod. 

För att ta fram sammanfogningsfixturen i CAD behövde takets uppbyggnad beaktas så att 
grundversionen av sammanfogningsfixturen (se figur 27) och senare även den slutgiltiga 
sammanfogningsfixturen (se figur 38) blev rätt anpassad för taket. Takets uppbyggnad från 
tidigare examensarbete om takfixturen analyserades och ansågs inte vara fullständigt aktuell 
och därför behövde taket framställas till stor del från grunden i samråd med uppdragsgivare  
och leverantörer (se avsnitt 3.8. samt 4.1.). Takfixturen fick i sin tur även den konstrueras 
parallellt med taket och sammanfogningsfixturen (se avsnitt 4.2.).  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Figur 27, valt koncept för travers
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3.9. Tak 
Under avsnitt 3.1., i figur 8 syns en tidig version av en taksektion som togs fram i det tidigare 
projektarbete som också arbetat fram det tidigare takfixturkonceptet som varit grund för det 
här projektarbetet. Leverantörer till uppdragsgivaren hade sedan dess givit förslag till 
uppdragsgivaren för att öka hållfastheten på taket vilket då låg till grund till varför takets 
design behövdes ses över. 

Taket har fått sin utformning genom att under en tidsperiod, iterativt arbeta tillsammans med 
uppdragsgivare för att få fram en lämplig konstruktion som därefter skulle skickas en 
leverantör till uppdragsgivaren. Arbetet med takets utformning togs fram genom att diskutera 
och utvärdera olika konstruktionsförslag som i sig tagits fram enligt expertis från 
uppdragsgivaren. Finjusteringar gjordes kontinuerligt för att underlätta både byggnation av 
taket i fabrik men också för att ta fram en konstruktion som skulle hålla för de belastningar 
det i framtiden kan komma att utsättas för. Genom att skapa modeller av taket i CAD-
program kunde ritningar tas fram som då kunde granskas och diskuteras mellan 
projektgruppen och uppdragsgivaren. 

Det här arbetet med taket är således ett exempel på hur detta projektarbete har varit ett 
iterativt arbete där ett designförslag har skickats från projektgruppen i form av ritningar och 
CAD-filer till uppdragsgivaren. Dessa filer har sedan inspekterats av uppdragsgivaren för att 
se över om det fanns behov av att genomföra några nödvändiga ändringar. Bakgrunden till 
ändringar har varit kunskaper från uppdragsgivare samt leverantörer till uppdragsgivare. 
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4. Resultat 
För att presentera det som ska svara på projektmålet i avsnitt 1.5., skildras i detta avsnitt det 
resultat som projektarbetet medfört. 

Fixturerna har utformats för att innehålla så få unika delkomponenter som möjligt, detta efter 
önskemål från uppdragsgivare i syfte av att minimera kostnader, material och 
produktionskostnader. De ingående komponenterna består i största mån av standardiserade 
fyrkantsprofiler som använts på uppdragsgivarens tidigare väggfixturer. Andra 
standardiserade profiler har också använts, men i betydligt mindre utsträckning, i båda fallen 
har längden och även ibland förekommande hål eller unika anpassningar varit det som skiljer 
dem åt. 

4.1. Tak 
Både takets uppbyggnad och dess delkomponenter har ändrats från den tidigare versionen av 
taket som tagits fram i det underliggande projektarbetet.  

Figur 28 visar en taksektions tre huvudkomponenter, som i sin tur innehåller egna 
delkomponenter. Uppdelningen har gjorts för att förtydliga byggprocessen av taket, eftersom 
de tre huvudkomponenterna byggs för sig innan de sätts samman. 

Taket byggs i två olika stadier, först byggs takhalvorna var för sig i takfixturer. Limträbalkarna 
fästs sedan med varandra i sammanfogningsfixturen och de tre huvudkomponenterna 
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Takhalvor

Limträbalkar

Figur 28, taksektion uppdelad i tre huvudkomponenter
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sammanfogas sedan i sammanfogningsfixturen. Se avsnitt 4.3.1. Sammanställning med figurer 
för förklaring av hur de olika komponenterna fästs i varandra. 

I figur 29 visas en takhalva med dess delkomponenter skilda från varandra. I huvudsak är det 
lättviktsbalkarnas utformning och vissa delkomponenter som ändrats från det tidigare taket. 
Lättviktsbalkarna har anpassats på ett flertal punkter. Deras längd har justerats för att 
anpassas efter hur taksektionen placeras på väggsektionen av uppdragsgivarens hus. 
Vinklarna i lättviktsbalkarnas ändar har justerats efter hur takhalvorna möter varandra samt 
kontaktytan mellan taksektion och väggsektion. Hål har tillförts tillsammans med 
förstärkningar för att möjliggöra lyft av taket enligt tänkt lyftmetod (se avsnitt 3.6.2. 
Sammanfogningsfixtur, slinga). Stenull och glespanel som fanns i den tidigare versionen av 
taket har ersatts av plyfa och en ny typ av gipsskiva enligt uppdragsgivarens önskemål. 
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Figur 29, takhalva, delkomponenter

Utsida, råspont

Insida, gipsskivor

Plyfa
Plastfolie

Lättviktsbalkar

Förstärkningar 
för lyft

Stenull
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4.2. Takfixtur 
4.2.1. Sammanställning 

I figur 30 syns resultatet av arbetet till takfixturen, den fixtur som kommer användas för 
byggnation av takhalvorna. Fixturen är baserad på uppdragsgivarens väggfixtur, alltså en 
fixtur som används för byggnation av väggsektioner. Väggfixturen är hämtad från Love 
Grahn som utfört ett projektarbete parallellt med det här till samma uppdragsgivare. Grahns 
projektarbete är i skrivande stund inte godkänt och publicerat, på grund av detta saknas 
tydligare källhänvisningar.  
Takfixturen som behandlas i det här projektarbetet har delvis, i förhållande till väggfixturen, 
förändrade dimensioner. Fixturformens långsida är förlängd för att passa en takhalva plus 
extra utrymme som används för att möjliggöra vissa arbetsmoment och få plats med nya 
delkomponenter. Dessa delkomponenter har tillförts för att anpassa fixturformen efter de 
vinklade ändarna på lättviktsbalkarna. Efterföljande avsnitt behandlar hur och på vilket sätt 
dessa komponenter utformats på och till vilket syfte.  
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Figur 30, takfixtur
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4.2.2. Delkomponenter 

Figur 31 visar hur takfixturens delkomponenter delats upp för att förklara dessa enskilt i 
efterföljande avsnitt.  
4.2.3. Nockbalkshållare 

I den del av takhalvan som senare kommer att utgöra taksektionens nock har 2 plattor 
utformats för att skapa en hållare och borrmall till nockbalken. Bormallen ska förenkla 
processen av att fästa tak och fixtur i varandra för att möjliggöra vridning av fixturen utan att 
taket faller ur. Borrmallen har också som syfte att skapa enkel byggnation av taket och hålen 
är utplacerade för att takhalvans lättviktsbalkar snabbt ska kunna fästas med nockbalken. Idén 
är hämtad från uppdragsgivarens väggfixtur men är enligt önskemål från uppdragsgivaren 
anpassad till den här applikationen.  
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Nockbalkshållare

Figur 31, takfixtur delkomponenter

Förstärkningsmallar

Bottenhållare

Figur 32, nockbalkshållare i takfixtur Figur 33, nockbalkshållare, delkomponenter

Distansplatta

Platta med borrmall
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En tom yta som syns i figur 30 (se avsnitt 4.2.1), skapas av distansplattan som visas i figur 33, 
finns tillgänglig då fixturen vridits så att takets insida är riktad uppåt. Den här ytan gör det 
enklare för montören att komma åt borrmallen med borrmaskin, skruvdragare och skruv, i 
jämförelse mot om förskjutningen inte skulle funnits och borrmallen låg intill fixturens 
kortsida. Förlängningen av fixturens långsidor ger takfixturen en högre vikt men den 
uppoffringen görs till fördel av att fixturen blir enklare att använda, vilket har prioriterats i det 
här fallet.  

4.2.4. Bottenhållare 

I takhalvans nedre del, det som i den färdiga taksektionen ska möta väggen, har enligt 
koncept sammanfogningsfixtur, slinga (se avsnitt 3.6.2, figur 26, bild och steg 1) en 
vinklingsbar stödplatta skapats med hjälp av rektangulära plattor, lämpliga att skära ut ur 
metall. Stödplattan har gjorts vinklingsbar för att möjliggöra byggnation och sedan 
avlägsnande från takfixtur, eftersom en fast, vinklad hållare skulle enligt bedömning från 
projektgrupp skada taket vid avlägsnandet. 

Bottenhållaren har fått sin form från lättviktsbalkarnas utskärning för limträbalkarna. Genom 
att utnyttja denna utskärning fås ett fäste som har sitt syfte att förtydliga på vilket sätt 
lättviktsbalkarna är tänkta att placeras. 
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Figur 34, bottenhållare i takfixtur Figur 35, bottenhållare i takfixtur utan U- & fyrkantsbalk
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4.2.5. Förstärkningsmall 

Förstärkningarna i lättviktsbalkarna är till för att tillåta lyft enligt planerad metod på 
rekommendation av tillverkare och leverantör av lättviktsbalkarna. U-balkarna har skärts ut 
för skapa ett urtag där förstärkningen kan placeras på rätt plats. En platta har sedan fästs på 
utsidan av fixturformen där fyra hål utgör en borrmall för att förenkla och effektivisera 
byggnation och implementering av förstärkningarna.  
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Figur 36, förstärkningsborrmall i takfixtur Figur 37, förstärkning utanför fixtur

Borrmall för förstärkning
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4.3. Sammanfogningsfixtur 
Resultatet av sammanfogningsfixturen visas i sin helhet under avsnitt 4.3.1. och unika 
delkomponenter redovisas med förtydligande text under efterföljande avsnitt. 

4.3.1. Sammanställning 

Figur 38 & 39 visar sammanfogningsfixturens två halvor, figur 38 visar 
sammanfogningsfixturen i sammanfogningsläge, alltså placerad och med uppfällda stödben. 
Takhalvorna placeras tillsammans med limträbalkarna på sammanfogningsfixturen i detta 
stadie. Sammanfogningsfixturen är utformad efter taket vilket gör att limträbalkar och 
takhalvorna kan läggas på plats för att sedan fästas i varandra för att tillåta enkel 
sammanfogning av taksektionens komponenter på ett tidseffektivt sätt. Figur 39 visar fixturen 
i förvaringsläge, då med stödben nedfällda och fixturhalvorna är skilda från varandra för att 
förminska fixturens storlek då den inte används samt för att förenkla förvaring. 

I figur 40 syns fixturen i sammanfogningsläge, då är en av takhalvorna på plats tillsammans 
med limträbalkarna. Figur 41 visar resultatet av att limträbalkar och båda takhalvor placerats 
på korrekt ställe och taksektionen är därmed färdigbyggd. 
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Figur 39, sammanfogningsfixtur i förvaringslägeFigur 38, sammanfogningsfixtur i sammanfogningsläge 

Figur 41, sammanfogningsfixtur med taksektionFigur 40, sammanfogningsfixtur med 
limträbalkar samt takhalva
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Figur 42 & 43 visar fixturhalvorna ovanför i förvaringsläge och illustrerar hur de kan ställas 
separat från varandra för att förenkla förvaring då de inte används.  
Vissa delkomponenter till limträhållaren (se avsnitt 4.3.2., figur 44) har utformats för att passa 
taket och har på grund av det inte kunnat hämtas från standardiserade komponenter. Deras 
unika attribut förklaras och förtydligas i följande avsnitt.  
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Figur 42, fixturhalva vänster Figur 43, fixturhalva höger
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4.3.2. Delkomponenter 

Figur 44 visar hur ena sammanfogningsfixturen delats upp i olika delkomponenter för att 
förklara hur de olika delarna utformats med målsättningen av att bygga ett så användarvänligt 
produktionsverktyg som möjligt. I efterföljande avsnitt beskrivs varje separata delkomponent 
tydligare. 

4.3.3. Golvram 
Golvramen är uppbyggd av ett flertal längdanpassade 
stålrör av den fyrkantsprofil som som uppdragsgivaren 
använt i andra fixturer. I figur 45 & 46 syns den del av  
golvramen för höger och vänster sammanfogningsfixtur 
som möts, ovanifrån men här har övriga delkomponenter 
av sammanfogningsfixturerna exkluderats för att förtydliga 
skillnaden. Mötpunkterna har en viktig skillnad i 
fixturbenens uppbyggnad och tanken med dessa är att 
skapa ett fenomen som i folkmun ofta kallas ”hona” 
respektive ”hane”. Denna formskillnad underlättar 
sammanfogningsprocessen av takhalvorna eftersom 
konstruktionen inte tillåter uppriktningsproblem i sidled 
då fixturhalvorna förs mot varandra. Då takhalvorna samt 
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Figur 45, golvram vänster

Figur 46, golvram höger
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Stödben

Limträhållare

Takram

Figur 44, sammanfogningsfixtur delkomponenter
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limträbalkarnas kontaktytor ska stämma överens är detta en viktig funktion för att skapa 
identiska taksektioner.  
4.3.3. Limträhållare 

Figur 47 visar det som i det här projektarbetet valts att kallas för limträhållaren på 
sammanfogningsfixturen, tillsammans med limträbalkarna. Limträhållaren är utformad efter 
takhalvornas nedre del tillsammans med limträbalkarna, runtom den yta där taket ska 
placeras har kanter vinklats för förenkla byggnation av taket. Två typer av kanter har skapats, 
lodräta hinder, som fungerar som referenspunkter samt vinklade kanter med 45 graders 
lutning. Syftet med de 45 graders vinklade kanterna är att tillåta viss felplacering av 
takhalvorna då de lyfts på plats och att de i så fall glider på plats med hjälp av takhalvornas 
egentyngd. Båda varianter syns i röd färg i figur 47. Ett specifikt urtag för limträbalkarna har 
också skapats för att förenkla och effektivisera byggnationen av taket, innan takhalvorna lyfts 
på plats. Tanken är att limträbalkarnas utformning tillsammans med limträhållarnas urtag ska 
göra att limträbalkarna byggs korrekt, utan att behöva externa hjälpverktyg. 
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Figur 47, fixturhalva, fokus på limträhållare med limträbalkar
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Figur 48 & 49 visar i röd markering hur samtliga kanter har valts att designas med den här 
typen av kanter för att förenkla produktion. Limträhållarna skiljer sig åt från vardera 
fixturhalva genom att det förhöjda, lodräta hinder (se figur 48 & 49) har flyttats till olika sidor. 
Beslutet att göra på detta vis gjordes för att lösa vissa uppriktningsproblem mellan 
takhalvorna som uppstod då limträhållarna var identiska, trots att antalet unika 
delkomponenter ökar vilket var emot uppdragsgivarens önskemål. 
4.3.4. Takram 
Takramens syfte är att stödja vardera takhalva. Dessa stöds med hjälp av stödbenen (se avsnitt 
4.3.2., figur 44). Bredden på takramen har anpassats efter de längsgående limträbalkarna så 
att den får plats på insidan av dessa (se avsnitt 4.3.1, figur 40). Lyfthål har skapats för att med 
hjälp av externt verktyg, till exempel travers, kunna vrida takramen till korrekt plats utan 
tunga lyft för montörer. 

4.3.5. Stödben 
Stödbenen har utformats för att ha så låg vikt som möjligt. 
Syftet med att bygga en lätt konstruktion var att möjliggöra för 
montörerna lyfta och vinkla stödbenen. Eftersom att detta 
kommer göras då takramen hålls uppe av en travers existerar 
inte möjligheten till att använda det verktyget vid rotationen av 
stödbenet. Vikten har minimerats genom att använda så få 
delkomponenter som möjligt. Förbindelsen mellan de bärande 
benen adderar vikt men möjliggör arbetsmomentet att vara 
anpassat för en montör. Detta ansågs vara användbart i 
praktiken eftersom en annan montör då kan hantera traversen 
och sänka ner takramen till dess plats i lyftpunkter på 
stödbenen. 
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Figur 48, limträhållare vänster Figur 49, limträhållare höger
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Figur 51, takram

Lyfthål

Figur 50, takram
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Figur 52, stödben
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4.4. Byggnation av taksektion 
I detta avsnitt förklaras hur de olika resultaten redovisade i det här projektarbetet är tänkta att 
användas tillsammans för, samt i vilken ordning för att bygga taksektioner. 

Steg 1:  
Taket byggs i takfixturen. Rekommenderat tillvägagångssätt: börja med att fästa balkstöden 
på den sida som syns överst på fixturen i figur 53. Vrid sedan fixturen 180° så att 
lättviktsbalkar samt nockbalkar kan placeras på korrekt ställe. Fäst dessa i varandra och sedan 
i takfixtur. Placera och fäst sedan råsponten i lättviktsbalkarna. Vrid därefter tillbaka 
takfixturen till det läge som visas i figur 54 och fäst förstärkningar på rätt plats. Placera stenull 
mellan lättviktsbalkar, fäst plastfolie på lättviktsbalkarna och täck sedan med plyfa och 
gipsskivor.  

Notera: delar av stenullen, plyfan och gipsskivorna har tagits bort i figur 53 för att tydliggöra 
underliggande detaljer. Balkstöden är utvecklade och hämtade från Love Grahn parallellt 
med det här projektarbetet på uppdrag av samma uppdragsgivare. Rotationsbenen är 
hämtade från Anton Gille och Jesper Jansson som utfört ett projektarbete parallellt med det 
här till samma uppdragsgivare. Rotationsbenen innehåller även delkomponenter som Gille 
och Jansson i sin tur fått från leverantörer till uppdragsgivaren. För djupare insikt hänvisas 
läsaren till deras projektarbete som i skrivande stund inte är godkänt och publicerat, på grund 
av detta saknas tydligare källhänvisningar. Avståndet mellan rotationsbenen har modifierats 
för att passa takfixturen men kräver vidareutveckling för att säkerställa funktionalitet i 
samband med takfixturen. Balkstöd och rotationsben har tagits med i det här avsnittet för att 
förtydliga byggprocessen och rotationsbenen är endast presenterade här i visuellt syfte.  

Balkstödens syfte är att stödja lättviktsbalkarna så de hamnar på rätt ställe vid byggnation. 
Rotationsbenen är motoriserade och syftar till att på underlätta för montörerna så att de kan 
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Figur 53, steg 1: takfixtur med takhalva i delkomponenter
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vrida på fixturen och komma åt takhalvan från flera håll i en ergonomiskt fördelaktig 
ställning.  

Steg 2: Vinkla takramen till rätt position och placera stödbenet nedtill på en 
sammanfogningsfixturshalva, gör sedan samma moment på motsvarande fixturhalva. Placera 
och fäst limträbalkar i varandra. 

Steg 3: Placera den färdigbyggda takhalvan på takfixturen tillsammans med limträbalkarna.  
 

Steg 4: Bygg en till takhalva i takfixturen enligt instruktioner i steg 1. När den är färdigbyggd, 
placera den andra takhalvan på sammanfogningsfixturen och fäst takhalvorna i varandra 
samt i limträbalkarna. Detta arbetsmoment färdigställer en taksektion.  
Steg 5: Frigör sammanfogningsfixturen genom att lyfta taksektionen från 
sammanfogningsfixturen. Fäll ner takram och stödben på vardera fixturhalva och lyft sedan 
taksektionen därifrån. Placera taksektionen på avsedd lagerplats i fabriken och börja sedan 
om från steg 1. 
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Figur 54, steg 2: sammanfogningsfixtur med 
limträbalkar och takfixtur med rotationsben

2.

Figur 55, steg 3: sammanfogningsfixtur med limträbalkar samt 
takhalva och takfixtur med rotationsben och balkstöd

3.

Figur 56, steg 4: sammanfogningsfixtur med takets 
delkomponenter samt takfixtur med rotationsben och balkstöd

4. 5.

Figur 57, steg 5: sammanfogningsfixtur och taksektion samt 
takfixtur med rotationsben och balkstöd
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5. Analys 
Genom analys av projektarbetets resultat besvarades projektarbetets frågeställningar. 

De frågeställningar som presenterades i avsnittet ”1.3. Syfte och frågeställningar” besvaras 
nedan i tur ordning: 

• Vad är bristfälligt hos företagets befintliga koncept till takfixturen? 
I problemanalys av det befintliga konceptet till takfixturen ansågs det finnas ett flertal 
bristfälligheter. Dessa bristfälligheter förklarades genom de åtgärder som ansågs svara på 
problemen. Dessa åtgärder listades som funktionskrav (se avsnitt 3.1.2.) och förbättringsförslag 
(se avsnitt 3.1.3.). De bristfälligheter som ansågs viktigast rent funktionellt att åtgärda 
formulerades som funktionskrav vilka ansågs behöva uppfyllas hos takfixturen. Därmed 
ansågs följande områden hos de befintliga konceptet ha de främsta bristfälligheterna; 

• Förflyttning av takfixtur 
• Förbättra infogande av bottenbalkar vid sammanfogning av takhalvor 
• Sammanfoga takhalvor 
• Avlägsna tak från fixtur 
• Tillverka taksektion och takgavelsektion i takfixtur 

• Hur kan utvecklade delkomponenter från andra projektarbeten implementeras i 
takfixturen? 

Under projektarbetets gång implementerades delkomponenter från andra tidigare 
projektarbeten och projektarbeten vid företaget som pågått parallellt med projektgruppens 
projektarbete.  

Takfixturen har gått från tidigare examensarbetes takfixtur till att baseras på 
uppdragsgivarens väggfixtur och på så vis implementerat en stor mängd av delkomponenter 
som kommer från andra projektarbeten. Delkomponenter som implementerats är i huvudsak 
balkstöd (se figur 29, avsnitt 4.4 byggnation), standardiserade U-balkar och fyrkantsprofiler 
har också använts i det här projektarbetet men har då anpassats efter takfixturen behov. 

Utöver takfixturen så har även sammanfogningsfixturen implementerat standardiserade 
fyrkantsprofiler från väggfixtur. Dessa fyrkantsprofiler har modifierats till olika varianter med 
olika längder och somliga med hål eller andra unika anpassningar utifrån respektive ändamål. 

Implementeringen av nämnda delkomponenter från andra projektarbeten på vardera fixtur 
har bidragit till uppdragsgivares önskemål att minimera antalet unika delkomponenter. Detta 
kan sedan vid tillverkning av fixturerna leda till minimerade kostnader, material och 
produktionskostnader. 

"40



"
	

• Hur kan en takfixtur vidareutvecklas med avseende på DFA, DFM samt ergonomi? 
Under hela projektarbetets gång har DFA, DFM, och ergonomi varit i åtanke, främst vid 
framställandet av koncept och vid modellering i CAD. 

Användandet av DFM, Design For Manufacture (se avsnitt 2.4.2.), vid vidareutveckling av 
takfixturen har tagit sig i uttryck genom implementering av väggfixturen (med viss 
modifiering) i takfixturen vilket kommer kunna leda till att tillverkningen blir bl.a. mer effektiv 
p.g.a. färre unika delar. 

Takfixturen har även framställts genom tänkesättet DFA, Design For Assembly (se avsnitt 
2.4.3.). För att förminska fel i produktion samt öka produktiviteten har t.ex. designen av 
bottenhållaren (se figur 35 i avsnitt 4.2.4.) i takfixturen baserats på lättviktsbalkarnas 
utskärning för limträbalkarna. Fördelen med detta är att ett fäste skapas utifrån utskärningen 
som förtydligar hur placeringen av lättviktsbalkarna ska göras. 

För att göra byggnation i takfixturen möjlig ur ett ergonomiskt perspektiv har höjdspannet  på 
100-110 cm (se avsnitt 2.4.4.) varit i åtanke. Beroende på höjden takfixturen kommer ha i 
slutändan vid produktion har projektgruppen tänkt att om höjden från fabriksgolv gör att 
höjdspannet på 100-110 cm för montörers händer inte kan uppfyllas så bör en ställning 
användas. Att använda en ställning för montörer vid byggnationsmoment är något 
projektgruppen haft i åtanke sedan mindmapping (se avsnitt 3.2) för sammanfogning av 
takhalvor (se figur 12 i avsnitt 3.2.3.). Utformningen av takfixturen är även den skapad för att 
montörer ska kunna utföra samtliga moment på ett enkelt och behagligt sätt, bl.a. med hjälp 
av borrmall. 

• Hur kan en takfixtur vidareutvecklas med avseende på fastställda funktionskrav? 
För kunna uppfylla fastställda funktionskrav kom resultatet av projektarbetet att bli 
framställande av tak, takfixtur samt sammanfogningsfixtur. 

Nedan listas vardera funktionskrav med analys och reflektion om huruvida de uppfyllts under 
projektarbetets gång eller vad som återstår: 

• Förflyttning av takfixtur 
Som presenterat i avsnitt 3.5. för konceptval med användande av truck, valdes hjul att 
placeras ut nedtill på takfixturen för att göra den förflyttningsbar. Den slutgiltiga takfixturen 
(se avsnitt 4.2.) behöver dock inte vara förflyttningsbar och därmed behövs inte hjul p.g.a av 
att den enbart ska användas för byggnation av takhalva och inte användas för sammanfogning 
av takhalvor. Detta som en konsekvens av framställandet av sammanfogningsfixturen som 
kom att bestå av två halvor som ska kunna föras in i varandra och ut från varandra. Hjul hos 
sammanfogningsfixturen som gör den förflyttningsbar har inte presenterats och det återstår 
att undersöka om vilka hjul som är lämpliga för ändamålet. Dessutom behöver 
sammanfogningsfixturen anpassas efter truckgafflar om truck och inte travers ska användas 
för förflyttningen. 

• Förbättra infogande av bottenbalkar vid sammanfogning av takhalvor 
Lösningen för att uppfylla ovanstående funktionskrav kom att gå från balkfixtur (se figur 19 
och avsnitt 3.3.2) till limträhållare (se figur 47 och avsnitt 4.3.3) som är integrerad i 
sammanfogningsfixturen. Denna limträhållare fick namnet utifrån att vid framställandet av 
taket beslutades fyra stycken limträbalkar skulle användas vilket skilde sig från balkfixturen 
som var ämnad för enbart två balkar, kallade bottenbalkar. Limträhållaren ansågs vara lätt för 
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montörer att hantera och en kostnadseffektiv lösning jämfört med den större separata 
balkfixturen. 

• Sammanfoga takhalvor 
Utgångspunkten att använda truck kom att bytas ut till travers delvis för att kunna möjliggöra 
säker rotation av takhalvor och på så vis kunna möjliggöra sammanfogning av takhalvor. En 
ytterligare fixtur kom att framställas vilket kallas sammanfogningsfixtur. På grund av detta 
behövde inte takfixturen anpassas för att kunna användas för sammanfogning av takhalvor. 
Med den slutgiltiga sammanfogningsfixturen (se avsnitt 4.3.) ansågs enkel sammanfogning av 
taksektionens komponenter tillåtas på ett tidseffektivt sätt p.g.a av dess utformning anpassad 
efter limträbalkar och takhalvor.  

• Avlägsna tak från fixtur 
För att avlägsna tak från fixtur ansågs bytet från att använda truck till travers en stor möjlighet 
för att utföra momentet på ett säkert sätt i jämförelse med de bristerna som det slutgiltiga 
koncepten för truck hade (se avsnitt 3.5.). Som presenterat om det valda konceptet 
”Sammanfogningsfixtur, slinga” i avsnittet 3.6.2. kommer takhalvor kunna avlägsnas från 
takfixtur med hjälp av travers och slingorna i takhalvorna till sammanfogningsfixtur. En hel 
taksektion kommer sedan kunna avlägsnas från sammanfogningsfixturen på liknande sätt till 
rullvagnar för att föras iväg till avsedd plats i fabrik.  

Avlägsnandet från båda fixturer är med sammanfogningsfixturen, slingor i tak och travers 
konceptuellt löst, för att fullända arbetsproceduren behövs dock lämpliga verktyg hittas eller 
utvecklas som tillåter färdigbyggda taksektion ställas åt sidan efter att de byggs klart. 
Verktygen bör fungera som ett stöd som möjliggör enkel förflyttning av en eller flera 
taksektioner. Dess uppgift ska vara att förenkla förflyttning av en eller flera taksektioner, utan 
hjälp av travers för att kunna förflytta taket inom fabrik, från lagerhållning till lastbil då det 
ska transporteras. 

• Tillverka taksektion och takgavelsektion i takfixtur (dessa två skiljer sig i bredd) 
Ovanstående funktionskrav valde projektgruppen att inte prioritera i samråd med 
uppdragsgivare och kom inte att anpassas i takfixturen. Takfixturen kom att enbart utvecklas 
utifrån att kunna tillverka en taksektion. Därmed återstår det att möjliggöra tillverkning av 
takgavelsektion i takfixtur samt sammanfogningsfixtur.  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6. Diskussion 
Det här avsnittet avslutar projektarbetet genom att inledningsvis återkoppla till projektmålet 
som presenterades i avsnitt 1.5. Sedan ges rekommendationer för framtida vidareutveckling 
och följs sedan av reflektion över projektarbetets helhet. Avslutningsvis redogörs arbetets 
slutsatser. 

6.1. Projektmål 
Baserat på det upprättade projektmålet har takfixtur och även sammanfogningsfixtur 
utformats efter projektarbetets syfte, frågeställningar och avgränsningar. Detta mål bedöms ha 
uppfyllts till stor del men med återstående arbete för framtida projektarbeten att utföra för att 
kunna få takfixturen och även sammanfogningsfixturen i bruk i mikrofabrik. Framtida 
projektarbeten anses tack vare detta projektarbete ha en gedigen grund för att fullfölja 
industrialiseringen av takfixturen. 

6.2. Rekommendationer 
Projektarbetets resultat har resulterat i ett flertal rekommendationer för vidare arbete gällande 
detta projektarbete med avseende på tak, takfixtur och sammanfogningsfixtur. Dessa 
rekommendationer har projektgruppen tagit fram själva men även genom diskussion med 
uppdragsgivare. 

För att genomföra full industrialisering av takfixturen och även sammanfogningsfixturen så att 
dessa tas i bruk i mikrofabrik bör följande utföras: 

• Uppfylla samtliga funktionskrav. Förflyttning av sammanfogningsfixtur behöver möjliggöras 
genom att förslagsvis göra en anpassning efter truckgafflar och hitta lämpliga, låsbara hjul. 
För avlägsnande av tak från sammanfogningsfixtur behöver lämpliga rullvagnar väljas eller 
konstrueras för utgöra en avlastningsstation av tak i fabrik. För att tillåta att tillverkning av 
taksektioner och takgavelsektioner i samma takfixtur bör takfixturen anpassas, förslagsvis 
kan en mall konstrueras utifrån takgavelsektionens bredd och placeras i takfixturen. 

• Möjliggöra montörers arbetsmoment vid byggnation och sammanfogning. För detta behövs byggställning 
väljas eller konstrueras anpassat efter både byggnation och sammanfogning. Verifiering  bör 
göras på arbetsmoment som montörer utför på och med fixturer. Dessutom behövs  
rotationsaxlar, takfixtursben, rotationsmotor samt infästningspunkt till rotationsmotor 
konstrueras eller med fördel implementeras från övriga projektarbeten som utförs åt 
uppdragsgivaren. 

• FEM-analyser och hållfasthetsberäkningar. Detta för att verifiera att konstruktionen inte brister 
och skapar risker för skador på montörer eller deformeras till den grad att det omöjliggör 
takbyggnation. För att detta ska var möjligt behöver taket valideras av leverantörer så det 
blir produktionsförberett. När detta är gjort kan vikten av en taksektion mätas som i sin tur 
behövs för att mäta ut korrekta laster i FEM-analyserna. 

• Certifiering (CE-märkning). Detta krävs för att tillåtas använda fixturer. 
• Tillverkning av fysisk modell eller prototyp. Detta rekommenderas för att säkerställa att 

arbetsmoment fungerar i praktiken och så att ytterligare förbättringar kan göras innan 
tillverkning av färdig fixtur. 
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• Analys och detaljutveckling av takfixtur samt sammanfogningsfixtur. Detta innebär exempelvis  
definierande av slutgiltiga rotationsaxlar, höj och sänkbara stödben i sammanfogningsfixtur 
och rotationsmotorer samt ben till takfixturen. Detta innebär även att välja vilka skruvar 
och dylikt som ska användas. Uppdragsgivaren rekommenderas därför kolla på parallella 
eller tidigare projektarbeten för att hitta lämpliga applikationer av tidigare idéer där det 
kan implementeras i takfixtur och sammanfogningsfixtur.  

• Materialval. Projektgruppen har inte gjort specifika materialval som kunnat presenteras 
vilket därmed återstår för framtida arbeten och bör göras i samråd med uppdragsgivare 
och leverantörer. 

• Implementera lämpliga förbättringsförlag. De förbättringsförslag som togs fram i projekts 
problemanalys (se avsnitt 3.1.3.) ansågs sekundära men dessa kan i framtida arbete 
analyseras och implementeras om det kan anses vara lämpligt. 

6.3. Reflektion 
För att ge en reflektion över projektarbetet i sin helhet, i retrospektiv, ligger underlag som 
loggbok och veckovis uppföljning av GANTT-schema (se utfall i figur 58 och 59) till grund för 
följande: 
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Figur 58, GANTT-schema, vecka 3 till 14

Figur 59, GANTT-schema, vecka 15 till 22
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Faserna; förstudie planering, analys och vidareutveckling av koncept 4 (det befintliga 
konceptet framtaget i tidigare examensarbete, Gravander, D., 2017), sammanställning av 
rapport och redovisning (förberedande inför redovisning) skedde alla i enlighet med det som 
var planerat. Utfallen för delfaserna som pågick under vidareutveckling av koncept 4 kom 
däremot att avvika från det planerade. Idégenerering valdes att påbörjas två veckor tidigare, 
detta i en följd av att analysen av koncept 4 framkallade grunder till idéer som därmed 
beslutades framställas parallellt med de två sista planerade veckorna av nämnd analys. Utöver 
det planerade så förekom även idégenerering under vecka 11 till följd av beslut som togs om 
att gå från truck som utgångspunkt till travers (se avsnitt 3.6.). Idéval kom av samma 
anledning att skjutas upp en vecka vilket även påverkade färdigställande av idéval. CAD kom 
att påbörjas en vecka tidigare och sträcka sig fram en vecka längre än den sista planerade 
gällande CAD. Arbetet i CAD tog lång tid av av flertal anledningar men huvudsakligen på 
grund av det parallellt utvecklande av taksektion, takfixtur och sammanfogningsfixtur. I en 
början av projektarbetet vid planering antogs enbart att takfixturen skulle vidareutvecklas 
men med projektarbetets gång uppkom omständigheter som förändrade detta. Enligt 
planering skulle vecka 14 och 15 delvis ägnas åt test, vilket innebar test i CAD, i form av 
FEM-analyser. På grund av det tidskrävande arbetet att få fram resultatet i CAD kom 
projektgruppen att avgränsa sig från att genomföra FEM-analyser. 

Som summering av tidsplanen kom projektarbetet att ha stor nytta av en strukturerad 
planering. Det gav de inblandade en bättre uppfattning av hur projektarbetet skulle 
genomföras vilket i sin tur gynnat projektarbetets framfart. Trots vissa avvikelser mot 
planeringen i utfallet framställdes till slut ett resultat projektgruppen kunde redovisa. 

Projektarbetets omfattning blev större under tiden allt eftersom förståelsen för arbetsuppgiften  
ökade. Projektarbetet var inte ämnat att innehålla utformning av tak vid start men efter att 
det uppmärksammats att det inte var färdigställt ansågs det vara en nödvändighet för att 
kunna vidareutveckla tak- och sammanfogningsfixturer. 

  

Med figur 60 ovan visualiseras hur utökandet av projektarbetets omfattning kom att påverka 
det planerade utfallet som syns presenterad med figur 1 i avsnitt 2.1.1. Som konsekvens kom 
detta projektarbete att avslutas efter fasen utveckling på systemnivå och inte efter testning och 
vidareutveckling. 

6.4. Slutsatser 
Efter avslutat projektarbete och examensarbete anser projektgruppen att det gått bra överlag 
genom god planering och relevant utvalda produktutvecklingsverktyg för ändamålet. En 
ytterligare betydelsefull faktor som präglat projektarbetets framskridande har varit det 
iterativa tillvägagångssättet i den frekventa kommunikation som förts med uppdragsgivare 
såväl som leverantörer i utvecklingsfas. Projektarbetet har lett fram till flertal idéer som har 
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sållats, modellerats fram i CAD-format och analyserats. Till slut framställdes ett resultat som 
motsvarade projektmålet till stor del med vidareutvecklingsmöjligheter. 

Som slutsatser för projektarbetet har följande konstaterats av projektgruppen: 

• För att nå fullständig industrialisering av takfixtur och sammanfogningsfixtur har 
projektarbetets resultat kunnat bidra till stor del men vidareutveckling behövs där framtida 
arbeten kan med hjälp av rekommendationer listade i avsnitt 6.2. ta fixturerna till bruk i 
mikrofabrik. 

• I detta produktutvecklingsprojekt har det visat sig vara gynnsamt att låta uppdragsgivare 
och leverantörer få ta del av utvecklingen genom att samtala, diskutera idéer m.m. Genom 
ett sådant iterativt arbete kan en projektgrupp effektivt följa uppdragsgivarens 
förväntningar på resultatet och eventuellt under projektarbetets gång, gemensamt komma 
fram till nya idéer och beslut om hur resultatet ska se ut. 

• Detta examensarbetes omfattning har kommit att vara ett givande och utmanande 
projektarbete som har satt projektgruppens kunskaper inom produktutveckling (vilka 
projektgruppen erhållit vid Mälardalens Högskola, Eskilstuna) på prov, teoretiskt såväl som 
praktiskt. Detta har lett till ett flertal lärdomar som projektgruppen anser komma att bli 
betydelsefulla erfarenheter att använda sig av i framtida projektarbeten. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - instruktionsbok för valt koncept, truck  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