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I 

Sammanfattning 

Detta examensarbete inom produktutveckling – konstruktion omfattar 15 högskolepoäng 

och har utförts under perioden april – juni 2011. Examensarbetet är utfört för Lundbergs 

Produkter AB i Nyköping av två studenter på Mälardalens högskola. 

Examensarbetet påbörjades den 4/4 – 2011 då uppstartsmötet hos Lundbergs Produkter 

AB i Nyköping hölls. Gruppens uppdrag var att konstruera ett nytt fäste som skulle fixera 

samt stabilisera en trådhylla mot en standardkonsol. Då Lundbergs Produkter AB 

upplevde att deras befintliga fäste inte var användar- samt monteringsvänligt, det var 

heller inte estetiskt tilltalande.  

För att definiera problemet och angripa det korrekt, valde gruppen att genomföra en 

användarstudie av Lundbergs Produkter ABs befintliga fäste samt analysera deras 

konkurrenter. Användarstudien resulterade i flera användbara observationer, exempelvis 

var montering vid låga höjder problematiskt.  

Då gruppen kartlagt potentiella konkurrenter skapades en QFD. Detta för att undersöka 

hur väl konkurrenterna uppfyllde de tekniska krav samt marknadskrav som ställts. 

Gruppen kunde konstatera att Lundbergs Produkter ABs största konkurrent var Elfa, 

vilka har patentskyddat sin lösning. 

Med användarstudien i åtanke påbörjades idégenereringen. Gruppen var noggrann med 

att inte förkasta några idéer i denna fas. Detta för att främja kreativiteten och kunna 

generera så många idéer som möjligt. Vid idégenereringens slutskede hade gruppen 

kommit fram till 16 olika idéer. 

De 16 idéerna kombinerades och eliminerades till olika koncept, varpå de presenterades 

för Lundbergs Produkter AB som fick utrymme att ge respons på koncepten. Gruppen fick 

klartecken att fortsätta vidareutveckla tre av koncepten samt påbörja 

prototyptillverkning. 

Med hjälp av prototyperna som framställts i CAD samt rapid prototyping genomfördes ett 

antal praktiska undersökningar. Dessa har varit av stor betydelse för examensarbetets 

framgång, då stor kunskap har kunnat dras från dessa. 

Det slutgiltiga konceptet valdes ut efter utvärdering med hjälp av Pughs matris samt 

diskussioner med Lundbergs Produkter AB.  

Den slutgiltiga konstruktionen av fästet består av två komponenter, vilka monteras 

samman innan de monteras på trådhyllan och standardkonsolen. Fästet monteras med 

hjälp av att friktion skapas mot standardkonsolens insida. Det kommer att tillverkas med 

hjälp av formsprutning i två olika material; PP-plast samt TPE-plast.  

 



II 

Förord 

Detta examensarbete inom produktutveckling – konstruktion på Mälardalens högskola 

omfattar 15 högskolepoäng och är utfört för Lundbergs Produkter AB i Nyköping. 

Gruppen vill tacka Lundbergs Produkter AB för möjligheten samt förtroendet att få utföra 

examensarbetet hos dem. 

Gruppen vill även tacka nedanstående personer för visat engagemang och deras hjälp. 

Marie Wallén, Torbjörn Dahlander, Emil Kantelius, Magnus Karlsson, Jan Frohm, Henrik 

Lekryd, Bengt Erik Gustafsson, Ragnar Tengstrand, Fredrik Nyberg, Rolf Lövgren, Göran 

Svensson, Mikael Loberg samt familj, vänner och studiekamrater. 

Eskilstuna den 10 juni 2011 

 

  Lina Bjelkenäs Matilda Lagerkvist 
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Ordlista 

Avslutande konsol 

De standardkonsoler som placerats i ytterkant av trådhyllan. 

Befintligt fäste 

Lundbergs nuvarande fäste till trådhyllor, vilket redesignas i detta examensarbete. 

Brainstorming 

Ett kreativitetsverktyg för idégenerering. 

CAD 

Computer Aided Design, ett 3D-modelleringsprogram avsett för datormiljö.  

DFA 

Design For Assembly, effektivisera monteringen av komponenterna i produkten. 

DFM 

Design For Manufacturing, undersöka tillverkningen av komponenterna i produkten. 

Dyvikafunktion 

Fungerar genom att med en hävstång pressas en gummipackning ihop, vilket leder till att 

den expanderas utåt i ett utrymme. Detta gör att det sluter tätt och kontakt mellan 

produkten och utrymmets ytor uppstår. 

Estetiskt tilltalande 

Produkten ser bra ut och passar in i tänkt sortiment. 

Funktionsanalys 

En analys över önskvärda funktioner hos den nya produkten. 

Gantt-schema 

Ett planeringsverktyg för att strukturera upp tid och aktiviteter i ett projekt. 

Glappt 

När produkten upplevs sitta löst och inte helt fixerad. 

Idé 

En tanke som uppfyller önskad funktion hos produkten. 
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Kattstrypare 

Kan liknas med ett buntband. För tydligare förklaring, se figur nedan.  

 

Koncept 

En mer utvecklad idé eller flera sammanslagna idéer. 

Lundbergs 

Lundbergs Produkter AB, uppdragsgivaren i detta projekt. 

Mellankonsol  

Den standardkonsol som ligger som stöd, förslagsvis i mitten på trådhyllan. 

Mindmap 

En kartläggning av hur idéer och funktioner hänger ihop. 

Nytt fäste 

Redesignen av det befintliga fästet. 

Pillig 

En mindre produkt som är svårhanterlig. 

PIPS 

The Phases of Integrated Problem Solving, gruppen utvärderar tillsammans hur väl 

uppgiften utförts samt hur väl problemlösningen fungerat. 

PU 

En akronym för produktutveckling. 

Pughs matris 

Konceptutvärderingsverktyg. 

QFD 

Quality Function Deployment, ett PU-verktyg för översättning av kundkrav och behov till 

tekniska termer. 

Rapid prototyping 

Ett friformningsverktyg, en teknik som på relativt kort tid tillverkar en modell eller 

prototyp efter en CAD-modell. 

Redesign 

Hur produkten förändras konstruktion- samt formgivningsmässigt. 
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Shore 

Mäter hårdheten avseende elasticiteten i materialet. (Machinist-materials, 2011-05-30). 

Släppvinkel 

En släppvinkel appliceras på formgivande ytor, detta för att undvika repskador på 

detaljen samt avhjälpa avformning ur verktyget. (K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-

E Strömvall, 1997, s. 209).  

SolidWorks 

Programvara för CAD-modellering. 

Standardkonsol 

Lundbergs Produkter ABs konsol som används till trådhyllor, återfinns i fem olika 

utföranden, se figur nedan. 

 

STL-fil 

En STL-fil beskriver endast CAD-modellens yt-geometri och utelämnar färger, strukturer 

med mera. (Wikipedia, ” STL (file format)”, 2011-06-09). 

Stomme 

Består av bakstycke och solida väggar. 

Teknisk kravspecifikation 

Beskriver vilka tekniska krav som ställs på en produkt, komponent eller system. 

Tjock tråd 

Har en diameter på 6 mm och löper vinkelrätt mot standardkonsolen. 
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Trådhylla 

Hylla bestående av tunna och tjocka trådar som sammanfogats, se figur nedan. 

 

Tunn tråd 

Har en diameter på 3 mm och löper parallellt med standardkonsolen. 

Tvåfacksverktyg 

Ett verktyg som tillverkar två likadana detaljer samtidigt. 

Vingar 

De ribbor på komponent Bs utsida, vilka förhoppningsvis ska öka friktionen. 

 

  

Tjock tråd Tunn tråd 

Vinge 
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1. INLEDNING 
Rapporten omfattar ett examensarbete på grundnivå inom produktutveckling med 

inriktning mot konstruktion. Examensarbetet har utförts för Lundbergs Produkter AB av 

två studenter på Mälardalens högskola. De har handletts av Marie Wallén, Torbjörn 

Dahlander och Emil Kantelius på Lundbergs samt Jan Frohm för Mälardalens högskola. 

1.1 BAKGRUND 
Uppdragsgivaren i detta examensarbete, Lundbergs, önskade en redesign av en befintlig 

produkt i deras sortiment. Produkten som skulle redesignas var fästet som används för 

att fixera samt stabilisera trådhyllor på standardkonsoler. 

Anledningen till att Lundbergs formade uppdraget var för att deras befintliga fäste inte 

var användar- samt monteringsvänligt och heller inte estetiskt tilltalande. 

1.2 LUNDBERGS PRODUKTER AB 

 

Figur 1: Lundbergs Produkter ABs logotyp. 

Lundbergs Produkter AB grundades år 1973 av Håkan Lundberg. Företaget är beläget i 

Nyköping och omsätter cirka 165 miljoner/år. Lundbergs Produkter AB ingår i 

Inwidokoncernen som ägs av Ratos. 

Lundbergs Produkter AB utvecklar inredningsprodukter. De arbetar för att erbjuda 

funktionsriktiga produkter som skapar ett vackrare hem. Deras sortiment består av valv, 

paneler, elementskydd, fönsterbänkar, konsoler, trapprenoveringssystem, 

utomhusprodukter och sen två är tillbaka även förvaringssystem. 

Lundbergs Produkter AB värderar unik design, produktutveckling och kundvänliga 

förpackningar. Deras produkter återfinns hos välsorterade byggvaruhus så som Bauhaus 

med flera. 
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1.3 LUNDBERGS BEFINTLIGA FÄSTE 
Lundbergs erbjuder förvaringssystem bestående av stommar med fast inredning så väl 

som förvaringssystem bestående av väggskenor, konsoler och trådhyllor. 

Lundbergs befintliga fäste som monteras på trådhyllan och standardkonsolen går att se i 

figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Lundbergs befintliga fäste monterad. 

Lundbergs befintliga lösning består av ett fäste som monteras i vardera hörnet av 

trådhyllan. Därefter monteras trådhyllan fast på standardkonsolen. För att säkra 

konstruktionen skruvas sedan fästet fast mot standardkonsolen. Det befintliga fästet finns 

i två färger, vit och silver. Nedanstående figur 3 visar det befintliga fästets utförande.  

 

Figur 3: Lundbergs befintliga fäste. 

Enligt uppgifter från Lundbergs säljs cirka 74 000 fästen/ år. 

Det befintliga fästet tillverkas i två olika delar, vilka sedan fogas samman vid 

tillverkningen. Materialet som används till det befintliga fästet är en ABS-plast.  

Nedanstående figur 4 redovisar för- samt nackdelar med det befintliga fästet.  

Fördelar Nackdelar 

 Det befintliga fästet stabiliserar och 
fixerar trådhyllan. 

 Låg tillverkningskostnad. 

 Kräver verktyg för montering. 
 Ej monteringsvänligt. 
 Klumpigt 
 Viss kassation 

Figur 4: För- och nackdelar med Lundbergs befintliga fäste. 
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2. SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att konstruera och formge ett mer optimalt fäste till 

Lundbergs trådhyllor. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en rapport, konstruktionsunderlag i form 

av CAD-modeller samt ritningar för eventuell realisering av fästet. Gruppen ska även 

tillverka prototyper av de förslag som finns på fästet under PU-processen. Detta för att 

lättare kunna utvärdera, modifiera samt sålla bland förslagen. 
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3. PROJEKTDIREKTIV 
Lundbergs formulerade ett antal projektdirektiv som var av stor vikt för gruppen att följa 

under genomförandet av examensarbetet. I nedanstående punktlista har de givna 

projektdirektiven sammanfattats. 

 Fästet skall inte kräva en specialkonsol utan kunna tillämpas på en standardkonsol 

 Fästet skall vara ekonomiskt försvarbart och således ha en låg 

tillverkningskostnad för att kunna ha ett lågt försäljningspris 

 Fästet skall kunna monteras utan verktyg och således ej inneha några skruvar 

 Fästet skall kunna användas vid skarvning av trådhyllor samt vid användande av 

mellankonsol 

 Fästet skall ha ett estetiskt tilltalande utseende 

Lundbergs föreslog även att en utförlig konkurrentanalys skulle genomföras, då de i 

nuläget är relativt nya på marknaden. 
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4. PROBLEMFORMULERING 
Problemformuleringen fastställer de problem samt frågor som skall undersökas och lösas 

i examensarbetet. Nedanstående lista sammanfattar de problem som gruppen ansåg som 

viktiga att lösa för examensarbetets framgång. 

1. Hur kan fästet monteras utan verktyg samt skruv? 

2. Hur skall fästet formges för att möjliggöra enkel montering samt demontering? 

3. Hur fixeras trådhyllan mot standardkonsolen på ett stabilt sätt? 

4. Vilket eller vilka material är lämpliga för fästet? 

5. Hur kan fästet tillverkas och till vilken kostnad? 

För tydligare bakgrund till de uppställda problemformuleringarna, se avsnitt 7.6 på sida 

25. 

För en utförligare specifikation av de krav som ställdes på fästet, se teknisk 

kravspecifikation i avsnitt 7.5 på sida 24. 
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5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar tio veckors 

heltidsarbete (40 timmar/vecka). För att slutföra examensarbetet inom den tidsram som 

upprättats har en del avgränsningar varit nödvändiga att göra. 

Examensarbete avser att resultera i ett nytt fäste, prototyp samt en rapport för att 

förtydliga gruppens arbete. Gruppen har för avsikt att i rapporten lämna förslag på 

lämpliga material, men menar att vid produktion bör en expert konsulteras. 

Gruppen kommer, efter inrådan av Lundbergs, undersöka konkurrenternas patent. Med 

tanke på tidsramen kommer inga ytterligare undersökningar kring patent- och 

copyrighträttigheter göras. 

Konkurrentanalysen omfattar de största konkurrenterna på den svenska marknaden då 

en mer omfattande konkurrent- och marknadsanalys omöjliggörs med hänsyn till tid och 

kostnad. 

Gällande produktionskostnader kommer endast uppskattningar att genomföras. 
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6. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 

Nedan redovisas den teori samt de produktutvecklingsverktyg som använts i detta 

examensarbete. Denna rapport kommer utöver teori även grundas på information från 

Lundbergs.  

6.1 GRUPPKONTRAKT 
Ett gruppkontrakts huvudsakliga syfte är att gruppmedlemmarna tillsammans upprättar 

ett dokument med gemensamma mål och arbetssätt för hur projektet ska fortgå. Då 

gruppkontrakt utformas är det av yttersta vikt att samtliga gruppmedlemmar deltar 

aktivt och tar hänsyn till samtliga gruppmedlemmars synpunkter och önskemål. (Uppsala 

Universitet, 2011-04-15). 

I gruppkontrakt återfinns ofta punkter såsom: 

• Bakgrund för projektet 

• Grupproller 

• Ansvarsfördelning 

• Tvister 

• Arbetstid 

• Arbetsformer 

• Misskötsel 

• Giltighet 

6.2 GANTT-SCHEMA 
Ett Gantt-schema tillämpas med fördel när ett projekt behöver struktureras upp, det 

används således som ett planeringsverktyg. Med hjälp av ett Gantt-schema kan den 

tillgängliga tiden fördelas på ett optimalt sätt.  

Med hjälp av ett Gantt-schema skapas en tydlig överblick av den avsatta tiden för 

projektet samt anger milstolpar som är viktiga för projektet. Nedanstående figur 5 visar 

hur ett Gantt-schema kan se ut. Det ljusgröna i figuren speglar den planerade tiden, 

medan det mörkgröna speglar utfallet. 

Aktivitet Vecka 1 Vecka 2  Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 

Information- och definieringsfas           

            

Idé- och konceptfas           

            

Utvecklingsfas           

            

Rapport           

            

Figur 5: Exempel på Gantt-schema.  
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Genom att tillämpa ett Gantt-schema skapas en tydlig överblick av projektet. Det framgår 

tydligt vad som skall vara slutfört vid en viss tidpunkt. Aktiviteter kan enkelt delegeras 

och timmar bokföras. Slutligen ger Gantt-schemat en möjlighet att följa upp planeringen 

mot det verkliga utfallet. (Search Software Quality, 2011-04-15). 

6.3 QFD 
QFD är en akronym för Quality Function Deployment, och är ett populärt PU-verktyg vid 

översättning av kundkrav och behov till tekniska termer. QFD används närmast för att 

organisera de avgörande delarna för att förstå och angripa ett problem korrekt. 

(Rolf Lövgren, ”Förstå problemet och utveckla kravspec”, 2011-04-18). 

Dessa avgörande delar är: 

 Förstå kunden 

 Utveckla specifikationerna eller målen för produkten 

 Utreda hur väl specifikationerna mäter kundens önskemål 

 Bestämma hur väl konkurrenterna uppfyller målen för produkten 

 Utveckla numeriska mål att arbeta mot 

(Ullman, 2010, s. 145). 

En QFD tillämpas även med fördel i konkurrentanalytiskt syfte, under förutsättning att 

det finns liknande produkter att analysera och jämföra. Figur 6 nedan visar de samband 

som utnyttjas då en QFD tas fram.  

 

Figur 6: En QFD:s olika delar.  
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6.4 FUNKTIONSANALYS 
En funktionsanalys bestämmer de funktioner en tilltänkt produkt skall inneha, utan att 

definiera hur dessa skall uppnås. Delfunktionerna anger hur produktens huvudfunktion 

skall komma att uppfyllas. Under- samt stödfunktioner används vid detaljutformning då 

konceptet uppfyller samtliga delfunktioner. (Rolf Lövgren, 

”Konceptgenereringsprocessen”, 2011-04-15). 

6.5 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
Den tekniska kravspecifikationen är en viktig del i PU-processen. Den tekniska 

kravspecifikationen kan närmast jämföras med ett kontrakt. Det är ett dokument som 

skapas mellan uppdragsgivaren och projektgruppen.  

Vid upprättning av en teknisk kravspecifikation är det klokt att undersöka marknadens 

behov och krav, vilka sedan vidareutvecklas i en QFD. Genom denna process skapas 

välformulerade produktkrav som överförs till den tekniska kravspecifikationen. 

Det är av stor vikt att förstå att den tekniska kravspecifikationen är ett levande dokument 

och kan kräva viss revidering under projektets gång. (Rolf Lövgren, ”Förstå problemet 

och utveckla kravspec”, 2011-04-15). 

 

Figur 7: Illustration över hur en teknisk kravspecifikation skapas. 

6.6 KREATIVA VERKTYG 
För att generera koncept kan det vara en fördel att ta hjälp av kreativitetsverktyg, så som 

brainstorming och mindmapping. Nedan beskrivs de tillämpade kreativitetsverktygen 

mer ingående. 

6.6.1 BRAINSTORMING 
Brainstorming betyder direkt översatt till svenska ”hjärnstorm”. (Österlin, 2010, s. 55). 

Kort sagt är tanken att samtliga deltagare i processen skall låta hjärnan ”storma” kring 

problemet som skall lösas. (Breiler & Michanek, 2005, s. 39).  

För att lyckas med brainstormingen så är det viktigt att samtliga deltagare får komma till 

tals och att ingen kritiseras.  

Med hjälp av brainstorming kan en mängd idéer genereras, vilka senare kan kombineras 

och kompletteras för en bättre lösning. (Österlin, 2010, s. 55).  

Marknadskrav QFD Produktkrav 
Teknisk 

kravspecifikation 
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6.6.2 MINDMAP 
Mindmapping är ett sätt att föra anteckningar, vilken snabbt ger användaren en överblick 

över ämnet och dess struktur. Mindmaps tillhandahåller användaren samma fakta som 

vanliga anteckningar samtidigt som användaren får en chans att se hur all fakta hänger 

samman. 

Mindmaps används med fördel för att: 

 Summera information. 

 Sammanställa information från olika källor. 

 Tänka genom komplexa problem. 

 Presentera information som visar en övergripande struktur av ämnet. 

(Mindtools, 2011-05-27). 

6.7 PUGHS MATRIS 
Pughs matris är en relativt enkel metod vilken används för att bestämma vilka koncept 

som, baserade på kriterier, är bättre än andra. 

I Pughs matris utvärderas koncepten i förhållande till varandra, sett till de kriterier som 

ställts upp. En jämförelse av poängsumman ger sedan insikt i vilka koncept som lämpar 

sig bäst. 

Pughs matris prövar koncepten i sin helhet, och med hjälp av förståelsen för kriterierna 

kan de starkaste koncepten snabbt plockas ut samt nya förslag tas fram. 

Nedanstående figur 8 visar Pughs matris sex olika steg.  

 

Figur 8: Pughs matris sex olika steg. 

(Ullman, 2010, s. 222). 
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4. VIKT 5. UTVÄRDERING 

6. RESULTAT 
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6.8 DFA 
DFA är en akronym för Design For Assembly och betyder översatt till svenska, design för 

montering. DFA används främst vid höga volymer och avser hur lätt det är att sätta ihop 

produkten som ska tillverkas. Verktyget kan också användas på befintliga produkter för 

att få fram hur montering skulle kunna förbättras och underlättas samt för att beräkna 

monteringskostnader. Genom att hålla monteringstiderna, så väl som antalet 

komponenter nere besparas både tid och pengar. 

DFA består av 13 tumregler, vilka ligger till grund för utvärderingen. 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Val av lämplig baskomponent 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

5. Val av effektiv monteringsfixtur 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin) 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 

13. Maximera tillgänglighet vid montering  

(Rolf Lövgren, ”Produktutvärdering map produktion”, 2011-04-18) 

6.9 DFM 
DFM är en akronym för Design For Manufacture, vilket på svenska kan översättas till 

design för tillverkning. DFM tillämpas i en PU-process för att analysera samt optimera 

tillverkningsprocessen av en komponent. (Ullman, 2010, s. 328). 

DFM används inom produktutveckling för att undersöka och analysera tillverkningen av 

en produkt. Tanken är att det skall vara en fungerande produkt, vilken kan tillverkas 

kostnadseffektivt.  

För att hålla produktionskostnaden nere är det optimalt att försöka underlätta 

produktionen av komponenterna i produkten. En DFM tillämpas med fördel då ett 

koncept genererats fram, då kan en tillverkningsstrategi skapas. DFM kan med fördel 

tillämpas för att undvika designförändringar som kan leda till onödiga kostnader samt 

tidsspill. (Rolf Lövgren, ”Produktutvärdering map produktion”, 2011-04-18). 
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6.10 FMEA 
FMEA är en akronym för Failure Mode and Effects Analysis, vilket på svenska kan 

översättas till feleffektsanalys. Det huvudsakliga syftet med FMEA är att identifiera och 

analysera potentiella fel samt se hur dessa fel uppstått och vad effekten av dessa är. (IVF – 

Swerea. 2011-04-18). 

Det är en god idé att utföra en FMEA tidigt i PU-processen, då eventuella fel lättare kan 

identifieras samt åtgärdas innan de blir för allt kostsamma. Det finns olika typer av 

FMEA-analyser, nedan redovisas ett urval: 

 System-FMEA 

 Konstruktions-FMEA 

 Process-FMEA 

 Service-FMEA 

 Mjukvaru-FMEA 

Produkten som når slutkunden skall ha hög kvalitet, vara användarvänlig, tillförlitlig och 

säker. För att underlätta arbetet med detta kan en FMEA med fördel tillämpas. (Crow, 

2011-04-18). 

Metod 

En FMEA utförs i tre separata steg. Första steget är att undersöka sannolikheten för att ett 

fel skall uppstå. Steg två är att bedöma hur allvarligt felet är varpå upptäckssannolikheten 

för felet undersöks. Samtliga steg skall bedömas med skalan 1-10. (Högskolan Kalmar, 

2011-04-18). Slutligen multipliceras dessa och ger risktalet. (IVF – Swerea. 2011-04-18). 

6.11 CAD 
CAD är en akronym för Computer Aided Design och betyder översatt till svenska 

datorstödd design. CAD-program låter användaren skissa och modellera i 2D- eller 3D-

miljö. CAD används med fördel till att förmedla idéer mellan formgivare, och formgivare 

och tillverkare. CAD används också som en del av problemlösningsprocessen samt för att 

simulera produktens operationer.  

CAD-filerna kan sedan göras om till STL-filer för att användas vid framtagning av 

modeller och prototyper med hjälp av exempelvis rapid prototyping-maskiner eller 

datoriserade fräsar. (Ullman, 2010, s. 118-119).  

6.12 PIPS 
PIPS står för Phases of Integrated Problem Solving och är en variant på Creative Problem 

Solving (CPS) metoden. 

När en fas i projektet närmar sig sitt slut görs en återkoppling med hjälp av PIPS-analys. 

Gruppen utför tillsammans en PIPS-analys för att bedöma hur väl uppgiften utförts samt 

hur väl problemlösningen fungerat. 
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Frågorna som ställs i en PIPS-analys är kopplade till hela PU-processen, från projektstart 

till projektavslut, och kan vara ett bra stöd under projektets gång. 

PIPS-analysen genomförs med hjälp av ett färdigställt dokument, i vilket det finns fem 

olika faser att utvärdera. 

 Problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering 

 Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer 

 Framtagning av lösningar: utvärdering, kombinationer, slutligt val 

 Bearbetning av lösningar: planering, fördelning, koordinering 

 Utvärdering av lösningen 

(Mycoted, 2011-04-18). 
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6.13 TILLÄMPAD LÖSNINGSPROCESS 
Nedan redovisas den lösningsmetodik som tillämpats i detta examensarbete.  

In
fo

rm
at

io
n

- 
o

ch
 d

ef
in

ie
ri

n
g

sf
as

 

Uppstart 

- Företagsbeskrivning, besöka och intervjua Lundbergs. 

- Användarstudie – hur fungerar det befintliga fästet? 

- Konkurrentanalys, verifiera kundbehov och skapa en QFD. 

- Lämpliga produktutvecklingsverktyg i en PU-process.  

- Planering med hjälp av Gantt-schema. 
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Definiera problem 

- Skapa teknisk kravspecifikation med marknadskrav, QFD och 

produktkrav som underlag. 

- Skapa funktionsanalys 

- Problemseminarium – skapa problemformulering 

Id
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Idégenerering 

- Idégenerering med hjälp av kreativa verktyg; brainstorming, 

mindmaps och handledarmöten. 

- Kombinera, förenkla och eliminera idéer och skapa koncept. 

- Möte med Lundbergs angående potentiella koncept för 

vidareutveckling. 

Konceptgenerering 

- Praktiska och teoretiska undersökningar av potentiella koncept, 

med hjälp av prototyper.  

- Skissa, fotografera och dokumentera. 

CAD - Överföra skisser till CAD-modeller. 
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Konceptval 

- Möte med Lundbergs angående konceptval. 

- Skapa prototyper och utvärdera med hjälp av Pughs matris för att 

göra slutgiltigt konceptval. 

- Slutgiltigt konceptval 

Konstruktion 

- Gör en andra QFD för att jämföra befintlig, ny och konkurrenter. 

- Undersöka lämpligt materialval och tillverkningsmetod. 

- Optimera konstruktion genom DFA- och DFM-analys samt FMEA. 

- Undersöka tillverkningskostnader, ekonomiskt försvarbart. 
- Utvärdera CAD-modeller, jämför befintligt fäste med koncept med 

hjälp av CAD-simulering. 

- Skapa slutgiltig prototyp. 

Presentation 
- Visa fysisk prototyp. 

- Skapa Powerpoint. 

Figur 9: Schematisk figur över tillämpad lösningsmetodik.  
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7. INFORMATION- OCH DEFINIERINGSFAS 
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Uppstart 

- Företagsbeskrivning, besöka och intervjua Lundbergs. 
- Användarstudie – hur fungerar det befintliga fästet? 
- Konkurrentanalys, verifiera kundbehov och skapa en QFD. 
- Lämpliga produktutvecklingsverktyg i en PU-process.  
- Planering med hjälp av Gantt-schema. 

Definiera problem 
- Skapa teknisk kravspecifikation med marknadskrav, QFD och 

produktkrav som underlag. 
- Skapa funktionsanalys 
- Problemseminarium – skapa problemformulering 

Figur 10: Den första fasen i den tillämpade lösningsmetodiken. 

För att strukturera upp examensarbete på ett optimalt sätt har ett Gantt-schema skapats, 

se bilaga 2. Gruppen har även studerat lämpliga PU-verktyg, dessa går att läsa om i avsnitt 

6.1 - 6.12 på sidorna 7-14. Gruppen valde även att teckna ett gruppkontrakt för att 

säkerställa examensarbetets arbetssätt och mål, detta återfinns i bilaga 1. 

Examensarbetet inleddes med ett möte på Lundbergs i Nyköping den 4/4 – 2011. En 

tydligare företagsbeskrivning samt bakgrund till problemet går att läsa i avsnitt 1.2 på 

sida 1 samt 1.3 på sida 2. Gruppen valde därefter att genomföra en användarstudie av 

Lundbergs befintliga fäste för att skapa ytterligare förståelse för uppgiften. Utöver detta 

har även en konkurrentanalys genomförts, vilken redovisas mer ingående i avsnitt 7.2 på 

sidorna 17-22. Gruppen skapade sedan en QFD samt en teknisk kravspecifikation, se 

avsnitt 7.3 på sida 22 och 7.5 på sida 24 för tydligare beskrivning. Slutligen skapades en 

funktionsanalys och problemformulering. 

Slutligen utvärderades fas 1 i examensarbetet med hjälp av en PIPS-analys, se bilaga 12. 

7.1 ANVÄNDARSTUDIE AV BEFINTLIGT FÄSTE 
Gruppen valde att montera upp förvaringssystemet för att kunna göra studier på hur det 

befintliga fästet monteras. Det relevanta för användarstudien var hur lång tid det tog 

samt svårighetsgraden på monteringen. 

Vid användarstudien noterade gruppen att det befintliga fästet var svårt att hantera om 

användaren hade stora händer, det är på samma sätt svårt att hantera de små skruvarna 

och lyckas få in de i gängorna. Det noterades också att det var svårare att montera en av 

sidorna, i det här fallet höger sida, då det som högerhänt är svårt att behöva skruva med 

vänster hand och vice versa.  
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Gruppen såg också svårigheter vid montering av trådhyllor nära golvet då 

fastskruvningen sker underifrån och ont om plats kan föreligga.  

I nedanstående figur 11, visas till vänster monteringen av Lundbergs befintliga fäste, till 

höger ses det befintliga fästet monterat på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 11: Användarstudie av befintligt fäste. 

7.2 KONKURRENTANALYS 
Då gruppen valde att utföra en konkurrentanalys utfördes en mindre studie kring detta 

för att få ökad kunskap. Nedanstående avsnitt 7.2.1 avhandlar denna.  

I konkurrentanalysen som genomförts i detta examensarbete har främst de 

konkurrenterna med ett förvaringssystem bestående av väggskenor, bärlister, konsoler 

samt trådhyllor undersökts. I de fall konkurrenterna inte erbjuder denna produkt har 

snarlika produkter i deras sortiment undersökts, vilka fortfarande konkurrerar med 

Lundbergs sortiment. I nästkommande avsnitt 7.2.2-  7.2.8 på sidorna 17-22 redovisas de 

företag som gruppen ansåg vara konkurrenter till Lundbergs. 

7.2.1 KONKURRENTANALYS - TEORI 

Konkurrentanalyser genomförs av företag för att de ska kunna ta rätt beslut angående 

vilka varor eller tjänster som ska säljas, vilken som är deras målgrupp, och till vilket pris 

ska det säljas. Kunders känslor samt beteenden är för det mesta subjektiva och ändras 

med tiden. Dessa förändringar gör att företag med jämna mellanrum behöver undersöka 

marknaden för att på så vis ha en effektiv marknadsstrategi.  

Konkurrentanalyser är en systematisk insamling, registrering samt analys av de faktorer 

som påverkar hur ett företag marknadsför sina produkter och tjänster.  

Den information som behövs är beroende på hur den ska användas och till vilka beslut 

den ska ligga som grund. Vid utveckling och lansering av nya produkter genomförs ofta en 

marknadskartläggning. Anledningen till detta är för att ge ökad kännedom om den totala 

marknaden: kunder, konkurrenter och andra intressenter. Konkurrentanalyser kan även 

vara ett steg i uppföljning av olika typer av marknadsaktiviteter. Effekten kan då mätas 

genom att reda på huruvida människor uppmärksammat, blivit intresserad av, planerar 

att köpa, eller har köpt en vara, som resultat av aktiviteten. (Smartbiz, 2011-04-18).   
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7.2.2 ELFA 

 

Figur 12: Elfas logotyp. 

Elfas förvaringssystem är uppbyggt av antingen fristående hyllsystem eller väggskenor 

vilka monteras fast i väggen. När förvaringssystemet byggs upp av väggskenor 

kombineras dessa med konsoler, trådhyllor, trådkorgar, klädstänger samt andra tillbehör. 

Elfa erbjuder även skjutdörrar som kan kombineras med deras förvaringssystem. 

Elfa har löst problemet att fixera trådhyllan mot konsolen på ett stabilt sätt genom att ha 

specialutformat konsolen. Den har spår, i vilka trådhyllan kan klickas in i och på så sätt 

vila stabilt samt fixerad. De har valt att kalla produkten ”konsol klick-in”, konsolen 

återfinns i storlekarna 30, 40 respektive 50 centimeter. Se figur 13 nedan för en tydligare 

överblick. 

 

Figur 13: Elfas konsoler avsedda för trådhyllor. 

Nedanstående figur 14 visar ett urval av Elfas förvaringssystem. 

 

Figur 14: Elfas förvaringssystem. 

Vid sökning i patent- och registreringsverkets svenska patentdatabas fann gruppen att 

Elfa har patentskyddat sin konsollösning. För vidare information om patentet se bilaga 

11. 

  



18 

7.2.3 MIRRO 

 

Figur 15: Mirros logotyp. 

Mirro erbjuder förvaringssystem där deras huvudsegment främst är skjutdörrar. Utöver 

detta erbjuder de även inredning till förvaringssystemen. (Mirro, ”Om Mirro”, 2011-04-

11). De erbjuder två typer av inredningar – Milano samt Prestige. (Mirro, ”Inredningar”, 

2011-04-11). 

Mirros förvaringssystem innehåller inga väggskenor eller konsoler utan är uppbyggd av 

en stomme med bakstycke och solida väggar. I stommen monteras sedan lådor, hyllplan, 

krokar, klädstänger samt andra tillbehör. Skjutdörrar kan väljas till om så önskas. 

Då Mirro inte använder sig av konsoler har de således inte samma problematik att lösa 

med fixering samt stabilisering av trådhyllor. De har hyllplan, vilka monteras i stommens 

solida väggar med hjälp av skruv.  

Se figur 16 nedan för ett urval av Mirros inredningar. 

 

Figur 16: Mirros inredning Prestige. 

7.2.4 LUMI 

 

Figur 17: Lumis logotyp. 

Lumis trådinredning till förvaringssystemen är fristående och placeras inuti garderoben. 

Dessa säljs som ett komplement till skjutdörrar och finns i djupmåtten 300 mm och 400 

mm. (Lumi, ”Skräddarsytt för ditt hem”, 2011-04-11).  

Lumis inredning är fristående och löser problematiken med att fixera och stabilisera 

trådhyllan på ett annat vis. Trådhyllan vinklas in i inredningen och fixeras samt 

stabiliseras genom att skruvas fast.   
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Se figur 18 nedan för ett urval av Lumis förvaringssystem. 

 

Figur 18: Lumis förvaringssystem. 

7.2.5 SKÅNSKA BYGGVAROR 

 

Figur 19: Skånska Byggvarors logotyp. 

Skånska Byggvaror säljer som en del av deras förvaringssystem trådbackar, vilka består 

av fristående backsystem som är stapelbara. De erbjuder inte förvaringssystem bestående 

av väggskenor, konsoler och trådhyllor. (Skånska Byggvaror, ”Garderobsinredning Ekerö 

med trådback vit”, 2011-04-11). 

Skånska Byggvaror erbjuder även förvaringssystem bestående av hyllplan, lådor, 

klädstänger samt andra tillbehör. Stommen är uppbyggd av vertikala stänger som fästs 

mellan golv och tak i garderoben. (Skånska Byggvaror, ”Garderobsinredning, 2011-04-

11). Således sker av hyllplan fixering samt stabilisering med hjälp av skruv. Se figur 20 

nedan för ett urval av Skånska Byggvarors förvaringssystem. 

 

Figur 20: Skånska Byggvarors olika förvaringssystem.  
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7.2.6 ELEMENT-SYSTEM 

 

Figur 21: Element-systems logotyp. 

Element-system erbjuder förvaringssystem för privatpersoner samt företag. De arbetar 

med intelligenta lösningar som går att kombinera och matcha på olika sätt. Element-

system erbjuder två olika förvaringssystem CLASSIC samt E-SYSTEM.  

Element-systems förvaringssystem är uppbyggt av bärlister, väggskenor, konsoler samt 

trådhyllor med olika tillbehör. De har dock olika utföranden av hyllplan. För fixering samt 

stabilisering av deras trådhylla används en konsol med spår, där trådhyllan hakas i en till 

synes identisk konsol som Elfas.  (Element-system, ”Shelf systems”, 2011-04-19). 

Se figur 22 nedan för ett urval av Element-systems förvaringssystem. 

 

Figur 22: Ett urval av Element-systems förvaringssystem. 

7.2.7 IKEA 

 

Figur 23: IKEAs logotyp. 

IKEA använder sig av förvaringssystemet PAX. PAX finns med skjutdörrar eller 

gångjärnsdörrar och är uppbyggt av en stomme som kan väljas i flera olika utföranden. 

IKEA erbjuder inredningen KOMPLEMENT som monteras i stommen i form av hyllplan, 

lådor, klädstänger, belysning samt andra användbara tillbehör. (IKEA, ”Garderober”, 

2011-04-19). 

Då IKEAs förvaringssystem PAX inte använder sig av konsoler för att bära hyllplan, har 

problemet lösts på ett annat sätt. Hyllplanen monteras med hjälp av ett clip som skruvas 

in i stommens sidor. Hyllplanet fixeras och stabiliseras således med hjälp av de clips som 

monterats fast i stommen.  
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Se figur 24 nedan för ett urval av IKEAs förvaringssystem. 

 

Figur 24: IKEAs förvaringssystem PAX. 

7.2.8 PELLY SYSTEM 

 

Figur 25: Pelly systems logotyp. 

Pelly systems förvaringssystem är uppbyggt av fristående hyllsystem alternativt en 

bärlist med tillhörande väggskenor. I dessa väggskenor monteras konsoler, vilka i sin tur 

kan bära upp trådhyllor, trådkorgar, hyllplan, krokar, klädstänger och andra tillbehör. För 

att fixera samt stabilisera trådhyllan på konsolerna används ett combifäste. Det krävs fyra 

combifästen per trådhylla. Se figur 26 nedan för tydligare utseende av combifästet. 

 

Figur 26: Pelly systems combifäste. 

Pelly systems combifäste är till synes nästintill identiskt med Lundbergs befintliga fäste, 

bortsett från att Pelly system har en logotyp instansad.  
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Se figur 27 nedan för ett urval av Pelly systems förvaringssystem. 

 

Figur 27: Urval av Pelly systems förvaringssystem. 

7.3 QFD 
Efter att konkurrentanalysen hade genomförts skapade gruppen en första QFD, vilken 

återfinns i bilaga 3. Detta för att jämföra de olika konkurrenterna, dels med varandra och 

dels med Lundbergs befintliga fäste.  

Elfa är enligt QFD:n Lundbergs största konkurrent. Deras system är användarvänligt, går 

snabbt och smidigt att montera och är av hög kvalitet. I QFD:n syns också tydligt att Elfas 

och Element-system till synes har näst intill identiska system och de får av den 

anledningen också samma poängsumma. Detsamma gäller jämförelsen mellan Lundbergs 

befintliga fäste och Pelly system. 

Gruppen har gjort antagandet att samtliga hyllor, i och med att de finns på marknaden, 

har genomgått belastningstester och där med kan hålla tänkt hylla med belastning. 

I den nedre delen av QFD:n syns också att den viktigaste egenskapen är att 

förvaringssystemet ska bygga på standardkonsoler. Det är också viktigt att fästet är 

monteringsvänligt, att konstruktionen underlättar montering samt att konstruktionen 

inte innehåller några skruvar. Ur QFD:n kan också utläsas att användarvänligheten och 

monteringsvänligheten har starka samband. 

Många av de konkurrenter gruppen undersökt erbjuder inte förvaringssystem bestående 

av bärlister, väggskenor, konsoler samt trådhyllor utan istället förvaringssystem 

bestående av stommar och hyllplan av solida material. Inför genomförandet av nästa QFD 

har gruppen därför valt att eliminera Mirro, Lumi, Skånska Byggvaror samt IKEA. 
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7.4 FUNKTIONSANALYS 
Vid skapandet av funktionsanalysen tog gruppen fram en huvudfunktion, delfunktioner 

och stödfunktioner. Fästets huvudfunktion är att ”hålla trådhylla” och delfunktionerna är 

”medge stabilitet” samt ”medge enkel montering”. 

Funktionsanalysen har gjorts enligt hierarkisk struktur då gruppen fann att det mest 

överskådligt. 

 

Figur 28: Funktionsanalys. 
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7.5 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
Den tekniska kravspecifikationen har skapats utifrån de krav och önskemål Lundbergs 

hade, samt utifrån funktionsanalysen, kundkraven och QFD:n. 

De viktigaste kraven på produkten är att fästet fixerar och stabiliserar trådhyllan samt att 

den går att använda tillsammans med standardkonsolen. Även om gruppen i detta projekt 

endast kommer ta fram enstaka prototyper så tas tillverkning i beaktning, den tekniska 

kravspecifikationen är därför utformad med avseende på massproduktion. 

1. Marknadskrav 

1.1 Fästet är avsedd för den nordiska marknaden.  

1.2 Fästet skall hålla en trådhylla fixerad samt stabil. 

1.3 Fästet skall kunna massproduceras. 

1.4 Fästet kommer att finnas i ett utförande. 

1.5 Fästet skall ha en ekonomiskt försvarbar tillverkningskostnad. 

2. Produktkrav 

2.1 Fästet skall kunna användas på en standardkonsol.  

2.2 Fästet skall vara greppvänligt. 

2.3 Fästet skall kunna användas vid skarvning av två trådhyllor. 

2.4 Fästet skall kunna fungera med en stödjande mellankonsol. 

2.5 Fästet skall fungera vid avslutande konsol (höger och vänster).  

2.6 Fästet skall vara estetiskt tilltalande. 

2.7 Fästet skall kunna monteras utan verktyg.  

2.8 Fästet är tillverkad av för den nordiska marknaden godkända material. 

3. Dokumentation 

3.1 Anvisningar för montering återfinns på förpackningens baksida. 

4. Packning och emballage 

4.1 Fästet är färdigt för montering på konsol vid köptillfället. 

4.2 Fästet kommer säljas i plastförpackning. 

5. Återvinning  

5.1 Medföljande förpackning skall vara återvinningsbart till 100 %. 

5.2 Fästet skall vara återvinningsbart till 100 %. 
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7.5.1 MARKNADSKRAV 
Fästet avser att lanseras på den nordiska marknaden då det är där Lundbergs är 

etablerade. Fästets huvuduppgift är att fixera och stabilisera trådhyllan mot 

standardkonsolen. Fästet ska gå att massproducera då Lundbergs för närvarande säljer 

74 000 fästen/ år. Fästet kommer endast att finnas i ett utförande då det fäste som tas 

fram ska passa Lundbergs samtliga standardkonsoler. Fästet kommer även att 

produceras i två färger, vit och silver, för att komplettera Lundbergs övriga sortiment. För 

att inte fästet skulle bli för dyrt för kunden skapades kravet att fästets 

produktionskostnad skulle vara ekonomiskt försvarbart. 

7.5.2 PRODUKTKRAV 

Fästet som tas fram ska kunna användas på Lundbergs standardkonsol. Fästet ska kunna 

användas vid skarvning av två trådhyllor, på avslutande standardkonsol (höger och 

vänster) samt vid användning av mellankonsol. Fästet ska vara lätt att greppa och 

estetiskt tilltalande. Lundbergs har ställt krav på att monteringen av fästet skall ske utan 

verktyg. Gruppen avser att använda för den nordiska marknaden godkända material 

7.5.3 DOKUMENTATION 
De anvisningar som krävs för korrekt montering kommer att medfölja varan i form av 

text och figurer på förpackningens baksida. 

7.5.4 PACKNING OCH EMBALLAGE 
Fästet kommer att vara färdigt för montering på standardkonsol då kunden köper varan. 

Fästet kommer att säljas i en likadan förpackning som det befintliga fästet. 

7.5.5 ÅTERVINNING 

Förpackningen till fästet, så väl som fästet avses att vara 100 % återvinningsbart. 

7.6 PROBLEMSEMINARIUM 
Då problemformuleringen skapades utgick gruppen från de frågor som uppkommit i 

samband med det första besöket hos Lundbergs så väl som frågor gruppen kommit på 

under genomförandet av den tekniska kravspecifikationen, funktionsanalysen samt 

QFD:n.  

7.6.1 PROBLEMFORMULERING 

Nedanstående text beskriver hur diskussionerna i gruppen gick vid skapandet av de olika 

problemformuleringarna. 

Något gruppen tidigt diskuterade var hur fästet skulle kunna monteras utan verktyg samt 

skruv och samtidigt ge önskad fixering och stabilitet, vilket resulterade i att följande 

problem formulerades: 

1. Hur kan fästet monteras utan verktyg samt skruv? 



26 

I samband med användarstudien noterades monteringssvårigheterna samt problemet att 

inte kunna häkta av trådhyllorna efter att fästet monterats. Gruppen ansåg att detta var 

ett relevant problem att lösa. Därigenom formulerades problemet: 

2. Hur skall fästet formges för att möjliggöra enkel montering samt demontering? 

Med tidigare frågor i åtanke ansåg gruppen att det var av stor relevans att förstå hur 

trådhyllan kan fixeras stabilt mot standardkonsolen, vilket resulterade i följande 

problemformulering: 

3. Hur fixeras trådhyllan mot standardkonsolen på ett stabilt sätt? 

Lundbergs hade inget uttalat materialkrav på det nya fästet. Gruppen ansåg dock att det 

var av stor vikt att undersöka lämpliga material fästet skulle kunna tillverkas av. Följande 

problemformulering tecknades: 

4. Vilket eller vilka material är lämpliga för fästet? 

Ett uttalat krav från Lundbergs var att tillverkningskostnaden för fästet helst skulle 

motsvara det befintliga fästets eller lägre. Gruppen ansåg därför att det var av intresse att 

undersöka hur det nya fästet skulle kunna tillverkas och vad det skulle kosta. Följande 

problemformuleringar tecknades: 

5. Hur kan fästet tillverkas och till vilken kostnad? 

Då problemformuleringen skapats ansåg gruppen sig ha definierat problemet och kunde 

fortgå med idé- och konceptfasen.  



27 

8. IDÉ- OCH KONCEPTFAS 
Id

é-
 o

ch
 k

o
n

ce
p

tf
as

 

Idégenerering 

- Idégenerering med hjälp av kreativa verktyg; brainstorming, 

mindmaps och handledarmöten. 

- Kombinera, förenkla och eliminera idéer och skapa koncept. 

- Möte med Lundbergs angående potentiella koncept för 

vidareutveckling. 

Konceptgenerering 

- Praktiska och teoretiska undersökningar av potentiella koncept, 

med hjälp av prototyper.  

- Skissa, fotografera och dokumentera. 

CAD - Överföra skisser till CAD-modeller. 

Figur 29: Den andra fasen i den tillämpade lösningsmetodiken. 

Vid inledningen av fas 2 genomfördes en idé– och konceptgenerering, se avsnitt 8.1 på 

sida 27 samt 8.2 på sida 28. Gruppen tillämpade de kreativa verktygen mindmapping 

samt brainstorming, så väl som skissande och handledarmöten med Jan Frohm. Efter att 

de idéer gruppen haft eliminerats, kombinerats, samt förenklats besöktes Lundbergs för 

diskussioner kring vidareutveckling av potentiella koncept. Samtliga idéer som 

genererats presenteras i avsnitt 8.1.1 på sida 28, hur de sedan utvecklades framgår i 

avsnitt 8.2 på sida 28. 

Gruppen har skissat, fotograferat samt dokumenterat examensarbetets gång. Efter mötet 

med Lundbergs genomfördes praktiska och teoretiska undersökningar av de potentiella 

koncept som arbetats fram, se avsnitt 8.4 på sida 32. De praktiska undersökningarna har 

genomförts genom att skisser överförts till CAD, för att sedan kunna skapa prototyper 

med hjälp av rapid prototyping. Se avsnitt 8.3.1 på sida 31 för tydligare beskrivning. 

Slutligen utvärderades fas 2 i examensarbetet med hjälp av en PIPS-analys, se bilaga 12. 

8.1 IDÉGENERERING 
Idégenereringen påbörjades med att gruppen gemensamt genomförde en brainstorming 

med temat ”saker som låses fast”. Stor vikt lades vid att inte låsa tankarna i en tidig fas 

genom att från början tänka ett steg längre och redan i det här stadiet ta frågor som, är 

det möjligt? och vilken tillverkningsmetod som hade varit lämplig i beaktning. Under 

idégenereringen uppkom det tankar om så vitt skilda ting som godisklubbor, moderna 

parkettgolv; så kallade klickgolv samt pjäxor. Se bilaga 4 för mindmaps. 

Under idégenereringen insåg gruppen de begränsningar som förelåg. Med hjälp av 

mindmaps noterades ett antal låsningsmekanismer men färre upplåsningar. Det framkom 

även tankar om var det fanns brister i det befintliga fästet. 
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En brist hos det befintliga fästet är dess montering, vilken var relativt krånglig, se avsnitt 

7.1 på sidorna 15-16 . Gruppen befarade också att fästet inte alltid är korrekt monterat 

hos kunder. Detta med avseende på en otydlig monteringsbeskrivning samt att skruvarna 

är svåra att skruva i. 

8.1.1 IDÉER 
Med utgångspunkt i de mindmaps som skapats under brainstormingen kom gruppen 

fram till 16 olika idéer på hur trådhyllan kunde fixeras på standardkonsolen på ett stabilt 

sätt. 

Gruppen hade för avsikt att försöka bibehålla en stor spridning i tankarna på hur 

trådhyllan skulle kunna fästas. Det fanns bland annat idéer där hålen på undersidan av 

standardkonsolen utnyttjas, idéer om något som skulle spännas runt standardkonsolen, 

idéer som innehöll skruvfunktion samt idéer med klick-i funktion. 

Vid vidare diskussioner konstaterade gruppen att det fanns tre konkreta sätt att montera 

fast något på standardkonsolen. Detta utan att genomföra modifieringar på 

standardkonsolen eller utnyttja verktyg samt skruv:  

 Utnyttja väggskenan 

 Utnyttja hålen i standardkonsolen 

 Utnyttja insidan av standardkonsolen 

De 16 olika idéerna gruppen genererat redovisas i bilaga 5.  

 

8.2 KOMBINERA-ELIMINERA-IDÉER 
Gruppen valde att diskutera de 16 uppkomna idéerna med handledaren Jan Frohm. I 

samråd med honom konstaterades att det totalt fanns tre idéer med potential att 

vidareutveckla.  

De tre koncepten växte fram genom vidareutveckling av tidigare idéer samt 

kombinationer av flera idéer. 
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Figur 30: Idé 1s vidareutveckling. 

På föregående sida i figur 30 till vänster skådas idé 1, vilken kom att utvecklas i en ny 

riktning vid handledarmötet med Jan Frohm. Till höger i figur 30 ses den nya 

utformningen av fästet, vilken ska föras ned i hålen på standardkonsolen.  

Två olika utföranden diskuterades fram, det ena där de tunna trådarna vilar på 

undersidan av fästet och det andra där de tunna trådarna istället vilar på fästets ovansida.  

 

Figur 31: Idé 11s vidareutveckling. 

Ovan till vänster i figur 31 skådas idé 11, vilken kom att vidareutvecklas, främst var det 

utformningen av fästet som diskuterades, se figur 31 till höger. För att tillämpa denna idé 

skulle fyra nya hål i standardkonsolen krävas, se figur 32 nedan. Fästets utseende skiljer 

sig dock åt beroende på om det fästs på de tunna alternativt tjocka trådarna på trådhyllan.  

 

Figur 32: Tilltänkta modifieringar på standardkonsolen. 
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Således finns det två olika utföranden. Antingen fästs fästet på de tunna trådarna eller 

runt de tjockare trådarna. Beroende på vilket fäste som väljs kommer de fyra nya hålen i 

standardkonsolen eventuellt behöva placeras olika. 

 

 

Figur 33: Idé 5 och 13s vidareutveckling. 

Ovan till vänster i figur 33 skådas idé 5 och 13, de båda har kombinerats till en ny idé, se 

till höger i figur 33. Då gruppen i samspråk med Jan Frohm ansåg att en dyvikafunktion 

skulle bli komplicerad samt klumpig valdes istället det bästa från den idén ut – nämligen 

gummiytorna. Dessa kombinerades sedan med korkfunktionen från idé 5. Den nya idén 

bestod av ett avlångt fäste i ett mjukt och elastiskt material med en fästyta för trådhyllan. 

Dessa tre ovanstående koncept medtogs sedan till Lundbergs för presentation. 

Lundbergs var positivt inställda och intresserade av att se vad gruppen åstadkommit. De 

ansåg att det koncept som krävde nya hål i konsolen inte var optimalt och önskade att 

gruppen skulle fokusera på de två resterande koncepten.  

Ytterligare en idé som gruppen valde att diskutera på mötet med Lundbergs var 

möjligheten att utnyttja väggskenan. Lundbergs ansåg att denna möjlighet var intressant 

och borde utredas ytterligare, då det var något de inte funderat över själva. I figur 34 

nedan skådas idé 7, vilken visar den första tanken på att utnyttja väggskenan. 

 

Figur 34: Idé 7. 

Under mötet diskuterades vidare hur utformningen av ett fäste till väggskenan skulle 

kunna se ut. Ett diskret men samtidigt funktionellt fäste var att föredra.   
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8.3 PROTOTYPER 
Gruppen valde att tillverka prototyper i en relativt tidig fas av PU-processen. Detta för att 

kunna funktionstesta de olika koncepten.  Gruppens tidigare erfarenheter säger att det i 

samband med funktionstester ofta uppkommer nya idéer, alternativt problem med de 

idéer som genererats fram. 

De koncept som förverkligats har gruppen valt att tillverka dels för hand och dels med 

hjälp av Mälardalens högskolas Objet 260V, vilket är en rapid prototyping-maskin. 

 De modeller samt prototyper som tillverkats har varit av stor betydelse för gruppens 

fortsatta arbete. 

Gruppen hade även möjlighet att tillgå två olika material vid prototypframtagningen i 

Objet 260V. Ett hårdare plastmaterial samt ett mer gummiliknande material.  

8.3.1 RAPID PROTOTYPING 
Rapid prototyping kan på svenska översättas till friformning. Rapid prototyping är en 

teknik som på relativt kort tid tillverkar en modell eller prototyp efter en CAD-modell.  

Vilken rapid prototyping teknik som bör användas beror på användningsområde samt 

prototypens önskade egenskaper. De vanligaste tillverkningsteknikerna är FDM samt 

Polyjet. FDM bygger lager för lager upp prototypen i termoplast. FDM ger en hållfast 

prototyp med sämre ytfinish. Polyjet lägger ut lager med härdplast som härdas med hjälp 

av UV-ljus. Tekniken går väldigt fort och ger en hög ytfinhet. (Wikipedia, ”Rapid 

prototyping”, 2011-05-12).  
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8.4 PRAKTISKA UNDERSÖKNINGAR  
Efter att ha utfört idé- och konceptgenerering samt haft möte med Lundbergs ansåg 

gruppen att tre olika koncept hade skapats: 

 Koncept A 

Fäste som monteras i standardkonsolens hål. 

 Koncept B 

Fäste som monteras med hjälp av friktion mot standardkonsolens insida. 

 Koncept C 

Fäste som utnyttjar väggskenan. 

Se bilaga 7 för tydlig förteckning över hur koncepten vidareutvecklats i PU-processen 

samt hur väl de mötte några av de uppställda kraven. 

8.4.1 PRAKTISKA UNDERSÖKNINGAR AV KONCEPT A 
Nedan följer dokumentation, diskussion samt slutsatser som de praktiska 

undersökningarna av koncept A medfört. 

Praktisk undersökning #1 

Gruppen önskade att funktionstesta koncept A och valde därför att skapa en prototyp.  

Gruppen valde att använda sig av kemiskt trä och handhållna verktyg för att ta fram 

prototypen. Först skissades koncept A upp, varpå det kalkerades på ytan av det kemiska 

träet. Slutligen sågades den önskade formen fram och funktionstestades, se figur 35 

nedan för tydligare överblick. 

 

Figur 35: Prototyp av koncept A. 

Gruppen fann att koncept A kunde monteras i de befintliga hålen i standardkonsolen utan 

problem, vilken skedde genom att det klickades i hålen. Något som skulle behöva 

utvecklas är dock dess passform samt utseende. När fästet monterats stack spetsen ut 

under standardkonsolen, vilket gruppen inte fann estetiskt tilltalande. Det förelåg även 

risk för att något kunde fastna alternativt gå sönder på grund av det utstickande fästet. 

Dessutom saknades en helhetslösning för fixering av trådhyllan, således behövde koncept 

A vidareutvecklas ytterligare. Koncept A kunde dock användas i rak såväl som lutad 

standardkonsol. I dess nuvarande utförande går det heller inte att skarva trådhyllor eller 

använda en mellankonsol. Demonteringen av koncept A skedde genom att pressa ihop 

fästets nederdel och föra det upp ur hålen. 
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Praktisk undersökning #2 

Inför praktisk undersökning #2 har vissa modifieringar av koncept A genomförts. Istället 

för att montera fästet ovanifrån undersöktes möjligheten att montera fästet underifrån. 

Koncept A kom att grenas upp i två separata koncept, för att underlätta beskrivningen av 

de olika prototyperna benämns de härefter som koncept A-1 samt koncept A-2.  

Koncept A-1 är ett fäste bestående av två komponenter, se figur 36 nedan.  

 

Figur 36: Koncept A-1. 

Koncept A-1 har fyra spår, vilka är avsedda för de tunna trådarna på trådhyllan. Det är tänkt att 

dessa spår ska ge riktning, fixering samt stabilisering av trådhyllan mot standardkonsolen. 

Nedanstående figur 37 visar koncept A-1 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 37: Koncept A-1 monterad. 

Vid monteringen av koncept A-1 upptäcktes vissa svårigheter. Monteringen av fästet 

skedde i flera steg då det bestod av två komponenter. Steg ett var att montera den 

komponent som fästs direkt på trådhyllan, komponenten placerades mellan trådarna för 

att sedan vridas på plats. Steg två var att placera den andra komponenten i 

standardkonsolens hål. Svårigheten i monteringen uppstod i steg tre där de två 

komponenterna skulle passas ihop. Att balansera trådhyllan och samtidigt hålla 

komponenterna på plats för montering var svårt att utföra på egen hand.  
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Koncept A-1 gick att tillämpa i rak såväl som lutad standardkonsol. Fullgod fixering och 

stabilisering fås i höjdled, dessvärre förelåg dålig fixering och stabilisering i djupled. 

Koncept A-1 fungerar dock väl vid skarvning såväl som vid användande av mellankonsol.  

Vid demonteringen av koncept A-1 så drogs komponenterna isär. Steg ett var att avlägsna 

den komponent som fästs i hålet, för att sedan lyfta av trådhyllan och slutligen avlägsna 

den sista komponenten. Demonteringen är likt monteringen inte helt optimal. 

Koncept A-2 är ett fäste bestående av tre komponenter, se figur 38 nedan. 

 

Figur 38: Koncept A-2. 

Koncept A-2 har fyra spår, vilka är avsedda för de tunna trådarna på trådhyllan. Det är tänkt att 

dessa spår ska ge riktning, fixering samt stabilisering av trådhyllan mot standardkonsolen. 

Nedanstående figur 39 visar koncept A-2 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 39: Koncept A-2 monterad. 

Vid monteringen av koncept A-2 upptäcktes ett konstruktionsfel, vilket medförde att 

monteringen inte kunde ske optimalt. Se figur 39 ovan och notera att en komponent 
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saknas. Således uteblev den önskade låsningsfunktionen och koncept A-2 kunde inte 

undersökas fullständigt.  

Monteringen fungerade dock bra till viss del, två komponenter gick att montera felfritt. 

Gruppen ansåg dock att en ny prototyp skulle behöva tillverkas, detta för att kunna 

undersöka hur väl låsningsfunktionen skulle kunna fungera. 

Koncept A-2 gick att tillämpa i rak såväl som lutad standardkonsol. Dessvärre förelåg 

dålig fixering och stabilisering i höjd- samt djupled. Koncept A-2 fungerar dock väl vid 

skarvning såväl som vid användande av mellankonsol. 

Då koncept A-2 inte gick att montera optimalt kunde gruppen inte ta ställning till hur väl 

det gick att demontera. 

Praktisk undersökning #3 

Med föregående praktiska undersökning i åtanke försökte gruppen att undgå samma 

konstruktionsfel. Koncept A-1 samt A-2 kom att vidareutvecklas till ett koncept, vilket 

benämns koncept A-3. 

Koncept A-3 är ett fäste bestående av två komponenter, se figur 40 nedan. 

 

Figur 40: Koncept A-3. 

I samband med vidareutvecklingen fann gruppen det onödigt med fyra spår för de tunna 

trådarna på trådhyllan. Gruppen konstaterade att det endast krävdes tre spår för att ge 

den önskvärda riktningen, fixeringen samt stabiliseringen av trådhyllan mot 

standardkonsolen. 
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Nedanstående figur 41 visar koncept A-3 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 41: Koncept A-3 monterad. 

Koncept A-3 monteras direkt på standardkonsolen varpå trådhyllan sedan snäpps i. 

Komponenterna monterades från varsitt håll, vilka sedan passades ihop med hjälp av en 

låsning som utfördes genom att vrida den ena komponenten.  

Koncept A-3 går att tillämpa i rak såväl som lutad standardkonsol. Relativt bra fixering 

och stabilisering fås även i höjdled, dessvärre föreligger dålig fixering och stabilisering i 

djupled. Koncept A-3 fungerar dock väl vid skarvning såväl som vid användande av 

mellankonsol. 

Demonteringen av koncept A-3 skedde i flera steg. Först avlägsnades trådhyllan, varpå 

komponenten som fästs i hålet avlägsnades, detta genom att vrida upp låsningen och ta 

isär komponenterna. 

Hålens placering i standardkonsolen ger heller inga gynnsamma monteringsmöjligheter 

för trådhyllan. Fästet kommer inte att kunna fixera samt stabilisera trådhyllan i djupled. 

Gruppen noterade även att de koncept som utnyttjar standardkonsolens hål skulle kunna 

ge upphov till sämre stabilitet på en lång konsol då hålen sitter långt fram. Se figur 42 

nedan för ökad förståelse. 

 

Figur 42: Översiktsfigur av hålens placering i standardkonsolerna. 
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Som figur 42 på föregående sida visar så sitter hålen långt fram på den längre 

standardkonsolen. Detta gör att trådhyllan endast får fäste i framkant och kan således få 

sämre stabilitet i bakkant. Med tanke på hålens placering krävs det även två olika längder 

på de komponenter som utnyttjas. Gruppen fann heller inget funktionellt sätt att låsa 

trådhyllan optimalt i djupled. Med dessa faktorer i åtanke valde gruppen att avbryta 

vidareutvecklingen av koncept A-3.  

8.4.2 PRAKTISKA UNDERSÖKNINGAR AV KONCEPT B 

Nedan följer dokumentation, diskussion samt slutsatser som de praktiska 

undersökningarna av koncept B medfört. Innan undersökningarna av koncept B 

påbörjades valde gruppen att studera vad friktion är och definiera detta, vilket går att läsa 

nedan.   

Definition av friktion 

Friktion är motståndet mot glidning mellan två kroppar i kontakt och anförs av en kraft, 

friktionskraft, som är riktad i motsatt riktning med glidningen. För att en kropp ska glida 

måste en kraft minst lika stor som friktionskraften fästas i glidningens riktning. (NE, 

”Friktion”, 2011-06-09). 

Då gruppen ville undersöka hur väl friktion gick att använda i koncept B utfördes vissa 

belastningsprov. Hur dessa gick till beskrivs nedan. 

Belastningsprov 

Belastningsproven som genomfördes var endast till för att gruppen skulle kunna skapa 

sig en uppfattning om hur väl friktion skapades och vilken kraft som behövde läggas på 

för att fästet skulle lossna. Kraften, samt dess riktning går inte att jämställa med 

verkligheten och belastningsprovet har därför liten mening bortom detta examensarbete. 

Gruppen utförde belastningsproven på följande vis: 

Två av Elfas standardkonsoler monterades på väggskenan varpå en trådhylla monterades 

på dessa. Då detta var gjort monterades de fästen som skulle undersökas med ett 

belastningsprov fast i Lundbergs standardkonsoler. Varpå dessa monterades fast i 

ytterkanterna på trådhyllan. Således blev fästet det enda som höll samman trådhyllan och 

Lundbergs standardkonsol, vilken i sin tur alltså var fritt upplagd och ej inspänd mot 

väggskenan. 

Slutligen belastades Lundbergs fritt upplagda standardkonsol med en punktbelastning. 

Detta för att se hur fästets friktion mot standardkonsolens insida fungerade.  

Viktigt att belysa är att den kraft som fästet utsattes för är jämförbar med den kraft som 

kommer att krävas för att få ur hyllan då den är korrekt monterad. Se figur 43 på nästa 

sida för tydligare förklaring.  
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Figur 43: Belastningsprov. 

I figuren 43 till vänster ses den kraft som kommer krävas för att få ur hyllan då den är 

korrekt monterad, figuren till höger visar hur gruppen valde att genomföra 

belastningsproven. 

Praktisk undersökning #1 

Gruppen önskade att funktionstesta koncept B och valde därför att skapa en prototyp. Då 

det fanns två utföranden av koncept B så kommer koncepten härefter benämnas som 

koncept B-1 samt koncept B-2 för att undvika förväxling. 

Gruppen beslutade att tillverka den komponent som skulle skapa friktion mot 

standardkonsolens insida med hjälp av rapid prototyping. Med skolans utrustning kunde 

en komponent av gummiliknande material framställas.  

Koncept B-1 är ett fäste bestående av tre komponenter. Nedanstående figur 44 visar 

koncept B-1 i prototypstadiet samt montering på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 44: Koncept B-1. 

Monteringen av komponenterna skedde i flera steg och gruppen upplevde inga 

svårigheter i dessa moment. Steg ett var att montera två av komponenterna och placera 

dessa i standardkonsolen. Steg två var att lägga trådhyllan på plats för att sedan fixera 

den med den kvarvarande komponenten som fungerar som ett lock.  

F F 
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Gruppen ansåg att friktionen mot standardkonsolen fungerande väl, om än en aning 

glappt. Vissa modifieringar skulle därför behöva genomföras om vidareutveckling skulle 

ske.  

Koncept B-1 gick att tillämpa i en rak standardkonsol och fungerade väl vid skarvning och 

vid användande av mellankonsol. Trådhyllan fixerades och stabiliserades dock inte helt 

optimalt i höjd- och djupled, vilket var något som skulle behöva vidareutvecklas. 

Demonteringen av koncept B-1 skedde i flera steg där den komponent som fungerar som 

ett lock först avlägsnades. Sedan togs trådhyllan bort för att slutligen ”vicka” ur de två 

sista komponenterna som förblev monterade. 

Koncept B-2 är ett fäste bestående av två komponenter. Nedanstående figur 45 visar 

koncept B-2 i prototypstadiet samt montering på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 45: Koncept B-2. 

Monteringen av komponenterna skedde i flera steg och gruppen upplevde vissa 

svårigheter i dessa moment. Steg ett var att placera en komponent i standardkonsolen. 

Steg två var att passa in trådhyllan och lägga den på plats för att slutligen passa in den 

andra komponenten ovanpå. 

Gruppen ansåg att friktionen mot standardkonsolen fungerande väl, om än en aning 

glappt. Vissa modifieringar skulle därför behöva genomföras om vidareutveckling ska ske. 

Koncept B-2 gick att tillämpa i en rak standardkonsol och fungerade väl vid användande 

av mellankonsol men inte vid skarvning, trådhyllan föll då emellan standardkonsolerna. 

Trådhyllan fixerades och stabiliserades dock optimalt i höjdled men dessvärre inte i 

djupled. Vidareutvecklingen av koncept B-2 kom därför att avbrytas. 

Demonteringen av koncept B-2 skedde i två steg där den övre komponenten avlägsnades 

först, varpå trådhyllan togs bort för att slutligen ”vicka” ur den sista komponenten. 

Gruppen funderade dock vidare på hur väl koncept B-1 skulle klara belastning. För att 

undersöka detta punktbelastades varje standardkonsol.  
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Nedanstående figur 46 visar hur undersökningen gick till. 

 

Figur 46: Belastningsprov av koncept B-1. 

Då fästet släppte från standardkonsolen kunde gruppen uppmäta en punktbelastning på 

6,8 kg. Det var dock komponenterna som släppte från varandra, således antog gruppen 

att god friktion förelåg mellan den ena komponenten och standardkonsolens insida. 

Praktisk undersökning #2 

Gruppen valde att vidareutveckla koncept B-1, återigen valdes tillverkningstekniken 

rapid prototyping för att ta fram prototypen. Vidareutvecklingen av koncept B-1 kommer 

att härefter att benämnas som koncept B-3 för att undvika eventuell förväxling. 

Då vissa brister upptäcktes i en av komponenterna i praktisk undersökning #1 

modifierades detta i CAD. Gruppen ansåg att komponenten skulle behöva mer kontaktyta 

för att öka friktionen mot standardkonsolens insida. Se figur 47 nedan för tydligare 

överblick av modifieringen. 

 

Figur 47: Modifiering av utseende för att öka kontaktytor. 

Gruppen valde att med hjälp av rapid prototyping ta fram komponenten med tillhörande 

lock, detta för att få bättre precision.  
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Koncept B-3 är ett fäste bestående av tre komponenter. Nedanstående figur 48 visar 

koncept B-3 i sitt prototypstadie.  

 

Figur 48: Koncept B-3. 

Nedanstående figur 49 visar koncept B-3 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 49: Koncept B-3 monterad.  

Monteringen av komponenterna skedde i flera steg och gruppen upplevde inga 

svårigheter i dessa moment. Steg ett var att montera två av komponenterna och placera 

dessa i standardkonsolen. Steg två var att lägga trådhyllan på plats för att sedan fixera 

den med den kvarvarande komponenten som fungerar som ett lock.  

Koncept B-3 kunde tillämpas i rak standardkonsol men var dock inte optimalt då 

trådhyllan fick dålig fixering och stabilitet i djup- såväl som i höjdled. Ur estetisk 

synpunkt upplevdes även fästet som klumpig och fyrkantig, detta är dock 

formgivningsaspekter som kommer tas i beaktning vid ett senare skede. Gruppen kunde 

dock konstatera att koncept B-3 fungerade väl vid skarvning såväl som vid användande 

av mellankonsol. 
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Demonteringen av koncept B-3 skedde i flera steg där den komponent som fungerar som 

ett lock först avlägsnades. Sedan togs trådhyllan bort för att slutligen ”vicka” ur de två 

sista komponenterna som förblev monterade. 

Gruppen kunde även konstatera att det inte var relevant att ha fyra spår för de tunna 

trådarna. Det är endast vid skarvning som två spår behöver utnyttjas, och i detta fall finns 

ett bestämt avstånd för att trådhyllorna skall kunna monteras optimalt. Vid användande 

av mellankonsol behöver endast ett spår och inte två, således krävs totalt tre spår. 

Praktisk undersökning #3 

Gruppen valde efter praktisk undersökning #2 att modifiera komponenterna ytterligare. 

Främst för att de inte var funktionella nog samt för att de bestod av flera komponenter. 

Gruppen ansåg att ur tillverknings- samt monteringssynpunkt var desto färre delar desto 

bättre. Konceptet kommer härefter att benämnas som koncept B-4 för att undvika 

eventuell förväxling.  

Med tanke på den dåliga fixeringen i djup- samt höjdled ansåg gruppen att de tjocka 

trådarna borde utnyttjas, vilket främst skulle motverka att trådhyllan glider i djupled. För 

att minimera antalet komponenter i fästanordningen beslutade gruppen att försöka 

undvika komponenten som fungerade som lock.  

Det kvarstående problemet var hur trådhyllan skulle fixeras och stabiliseras i höjdled. 

Gruppen diskuterade återigen olika produkter som låses fast och kom in på produkter 

som använder ett snäppfäste. Gruppen beslutade att det var av intresse att undersöka hur 

väl ett snäppfäste skulle fungera. Antalet spår för de tunna trådarna modifierades även till 

tre. Nedanstående figur 50 visar modifieringen av den ena komponenten.  

 

Figur 50: Koncept B-3s modifiering. 

Gruppen tillverkade två identiska prototyper med hjälp av rapid prototyping, detta för att 

kunna utföra fullgod undersökning.  
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Koncept B-4 är ett fäste bestående av två komponenter. Nedanstående figur 51 visar 

koncept B-4 i sitt prototypstadie. 

 

Figur 51: Koncept B-4. 

Vid monteringen uppstod problem då det använda materialet hade för dålig elasticitet, 

det gick inte att snäppa fast komponenten i trådhyllan. Gruppen fick därför modifiera 

komponenten för hand på olika sätt. Eftersom två identiska prototyper tagits fram med 

rapid prototyping kunde olika modifieringar utföras. Den ena filades till för att kunna 

snäppas fast, medan den andra fick spår som reducerade material kring spåret för 

snäppet. Gruppens förhoppning var att mindre omslutande material skulle ge upphov till 

den elasticitet som krävdes.  

Se figur 52 nedan för tydligare överblick av modifieringarna. 

 

Figur 52: Modifieringar av koncept B-4. 

Efter att ha genomfört dessa modifieringar gick komponenterna att montera. Gruppen 

ansåg således att snäppfästen fortfarande var av intresse, det nuvarande utförandet 

skulle dock behöva modifieras ytterligare. 

Monteringen skedde i flera steg där det första var att montera samman komponenterna. 

Steg två var att snäppa fast fästet på de tjocka trådarna på trådhyllan. Slutligen placerades 

trådhyllan i standardkonsolerna.  
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Gruppen kunde konstatera att koncept B-4 gick att tillämpa på en rak standardkonsol och 

fixerade samt stabiliserade trådhyllan väl i höjd- och djupled. Koncept B-4 fungerade även 

väl vid skarvning samt vid användande av mellankonsol. 

Demonteringen av koncept B-4 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 

Praktisk undersökning #4 

Gruppen genomförde ytterligare modifieringar av komponenterna efter praktisk 

undersökning #3. Tre olika komponenter med olika snäppfästen framställdes, 

nedanstående figur 53 visar de olika modifieringarna.  

 

Figur 53:Modifiering av koncept B-4, från vänster koncept B-5, koncept B-6, koncept B-7. 

För att särskilja de olika koncepten åt benämns de härefter som koncept B-5, koncept B-6 

samt koncept B-7.  

Samtliga koncept är ett fäste bestående av två komponenter, nedanstående figur 54 visar 

deras utseende i prototypstadiet. 

 

Figur 54: Koncept B-5, B-6 och B-7. 
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Koncept B-5 påminner om koncept B-4 på så vis att den har samma utformning bortsett 

från infallsvinkeln samt glappet där den tjocka tråden skall klickas i. Koncept B-6 har 

tillfogats spår för att lättare kunna snäppas fast, där spåren ger en önskvärd flexibilitet i 

materialet. Koncept B-7 har materialreducerats och har således ett mer kompakt 

utseende. 

Gruppen kunde inte montera koncept B-5, då det inte gick att snäppa fast komponenten 

på den tjocka tråden. Således finns ingen figur där koncept B-5 monterats. Gruppen tror 

att skälet till att koncept B-5 inte gick att snäppa fast beror på styvheten i materialet, då 

det inte finns utrymme för tillräcklig elasticitet.  

Nedanstående figur 55 visar koncept B-6 monterad på trådhylla och standardkonsol.  

 

Figur 55: Koncept B-6 monterad. 

Monteringen skedde i flera steg där det första var att montera samman komponenterna. 

Steg två var att snäppa fast fästet på de tjocka trådarna på trådhyllan. Slutligen placerades 

trådhyllan i standardkonsolerna.  

Vid monteringen av koncept B-6 reflekterade gruppen över den stora kraft som krävdes 

för att snäppa fast fästet. Gruppen ansåg att fästet skulle behöva modifieras ytterligare för 

att främja monterings- och användarvänlighet. 

Gruppen kunde konstatera att koncept B-6 gick att tillämpa på en rak standardkonsol och 

fixerade samt stabiliserade trådhyllan väl i höjd- och djupled. Koncept B-6 fungerade även 

väl vid skarvning samt vid användande av mellankonsol. 

Demonteringen av koncept B-6 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 
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Nedanstående figur 56 visar koncept B-7 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 56: Koncept B-7 monterad. 

Monteringen skedde i flera steg där det första var att montera samman komponenterna. 

Steg två var att snäppa fast fästet på de tjocka trådarna på trådhyllan. Slutligen placerades 

trådhyllan i standardkonsolerna.  

Vid montering av koncept B-7 upplevde gruppen att det inte fordrades lika stor kraft för 

att snäppa fast fästet som koncept B-6 krävde. Gruppen konstaterade dock att fästet kan 

upplevas som mer instabilt då det är litet. 

Gruppen kunde konstatera att koncept B-7 gick att tillämpa på en rak standardkonsol och 

fixerade samt stabiliserade trådhyllan väl i höjd- och djupled. Koncept B-7 fungerade även 

väl vid skarvning samt vid användande av mellankonsol. 

Demonteringen av koncept B-7 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 

När koncept B-6 och B-7 monterats funderade gruppen hur väl fästet skulle klara 

belastning. För att undersöka detta punktbelastades varje standardkonsol. Nedanstående 

figur 57 visar hur undersökningen gick till. 

 

Figur 57: Belastningsprov av koncept B-6 och B-7. 
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Gruppen noterade en punktbelastning som uppgick till 9,2 kg. Precis som vid föregående 

test i praktisk undersökning #2 var det komponenterna som släppte från varandra. 

Gruppen ansåg därför att någon slags fixering mellan komponenterna var att föredra.  

De båda koncepten upplevdes dock som fyrkantiga, detta är dock formgivningsaspekter 

som kommer tas i beaktning vid ett senare skede. 

Praktisk undersökning #5 

Gruppen beslutade att med hjälp av rapid prototyping ta fram två komponenter med olika 

utföranden som skulle kunna fixeras i den andra komponenten. Koncepten kommer 

härefter att benämnas som B-8 samt B-9 för att undvika eventuell förväxling. Samtliga 

koncept är fästen bestående av två komponenter. 

Koncept B-8 och B-9 baserades på de tidigare koncepten B-6 och B-7. Det som 

modifierades var nederdelen av komponenterna, en välvning utåt adderades i nederkant 

och skulle förhoppningsvis förhindra att komponenterna släpper från varandra.  

Se nedanstående figur 58 nedan för tydligare överblick av modifieringarna. 

 

Figur 58: Överblick av modifieringar av B-6 samt B-7. 

Som figur 58 ovan visar skapades det två olika utföranden av komponenten, en 

triangelformad samt en cirkelformad. Till vänster i ses koncept B-6s vidareutveckling till 

B-8 och till höger ses koncept B-7s vidareutveckling till B-9. 

Gruppen utförde enkla dragtester för att se hur väl en välvning utåt skulle öka fixeringen 
emellan komponenterna. Dessa utfördes av gruppen själv där gruppmedlemmarna med 
handstyrka försökte dra isär komponenterna. Gruppen konstaterade att det inte förelåg 
någon skillnad om välvningen var triangel- eller cirkelformad. Gruppen valde dock att 
fortgå med koncept B-9 och således avbröts vidareutvecklingen av koncept B-8. 
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Både koncept B-8 och B-9 gick att tillämpa på en rak standardkonsol och fixerade samt 
stabiliserade trådhyllan väl i djup- samt höjdled. De fungerade även väl vid skarvning 
samt vid användande av mellankonsol. 

Demonteringen av koncept B-8 och B-9 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 

Gruppen upptäckte även att fästet inte gick att använda optimalt till de lutade 

standardkonsolerna. Det bakre fästet gick inte att få ner i standardkonsolen, då fästet tog 

emot väggskenan. Således skulle det bakre fästet behöva modifieras, alternativt det 

främre fästet likaså. 

Praktisk undersökning #6 

Gruppen hade tidigare konstaterat att det förelåg problem att montera fästet i en lutad 

standardkonsol. För att kunna använda fästet i en lutad standardkonsol så modifierades 

vinkeln på fästet. För att få en optimal lutning användes samma vinkel som 

standardkonsolens, vilket var en lutning på 67˚.  

Se nedanstående figur 59 för tydligare överblick av modifieringarna. Koncept B-9 

kommer härefter att benämnas som koncept B-10 för att undvika eventuell förväxling.  

 

Figur 59: Modifiering av koncept B-10. 

Koncept B-10 är ett fäste bestående av två komponenter. Nedanstående figur 60 visar 

koncept B-10 i sitt prototypstadie.  

 

Figur 60: Koncept B-10. 
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Nedanstående figur 61 visar koncept B-10 monterad på trådhylla samt rak och lutad 

standardkonsol. 

 

Figur 61: Koncept B-10 monterad. 

Monteringen skedde i flera steg där det första var att montera samman komponenterna. 

Steg två var att snäppa fast fästet på de tjocka trådarna på trådhyllan. Slutligen placerades 

trådhyllan i standardkonsolerna.  

Koncept B-10 gick att tillämpa i rak såväl som lutad standardkonsol och fungerar väl vid 

skarvning såväl som vid användande av mellankonsol. Fullgod fixering och stabilisering 

fanns även i höjd- och djupled.  

Demonteringen av koncept B-10 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 

Gruppen valde även att undersöka grundligare hur väl den nya modifieringen med en 

välvning utåt i nederkant fungerade. För att undersöka detta utfördes samma 

belastningsprov som i tidigare praktiska undersökningar. Nedanstående figur 62 visar 

hur undersökningen gick till. 

 

Figur 62: Belastningsprov av koncept B-10. 

Gruppen uppmätte en punktbelastning på 9,2 kg när trådhyllan släppte från fästet. Vid 

denna praktiska undersökning var det inte komponenterna som släppte från varandra 
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utan trådhyllan från fästet. Således antog gruppen att modifieringen i nederkant med 

välvning utåt varit lyckosam. 

Värt att notera är att fästet klarade samma belastning som vid praktisk undersökning #4.  

8.4.3 PRAKTISKA UNDERSÖKNINGAR AV KONCEPT C 
Nedan följer dokumentation, diskussion samt slutsatser som de praktiska 

undersökningarna av koncept C medfört. 

Praktisk undersökning #1 

Gruppen önskade att funktionstesta koncept C och valde därför att skapa en prototyp.  

Gruppen valde att använda sig av rapid prototyping för att ta fram prototypen. För att 

kunna utföra en fullgod undersökning producerades två prototyper.  

Tyvärr gick den första prototypen sönder redan vid avlägsnandet av stödmaterial från 

tillverkningen. Detta medförde att endast ett fäste kunde brukas vid den praktiska 

undersökningen.  

För att kunna utföra monteringen behövdes dock en modifiering göras. I framkant av 

fästet behövde urtag för trådhyllan göras, detta för att fästet sedan skulle kunna föras ned 

över de tjocka stängerna helt, se figur 63 nedan för modifieringen.  

 

Figur 63: Modifiering av koncept C. 

Nedanstående figur 64 visar koncept C monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 64: Modifierat koncept C monterad. 

Monteringen av koncept C sker i endast ett steg. Fästet hakas i väggskenan och förs ned 

över de tjocka trådarna. Gruppen ansåg att fästet var monterings- och användarvänligt. 
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Efter monteringen kunde gruppen konstatera att koncept C i viss mån kunde fixera och 

stabilisera trådhyllan i djupled, vid drag tenderade fästet dock att vilja krypa uppåt. Vid 

undersökning av hur väl fästet fixerade och stabiliserade trådhyllan i höjdled skedde ett 

brott i konstruktionen, de krokar på fästet som hakas i väggskenan bröts av. Fästet 

behövde därför en annan utformning alternativt ett annat material än det som användes 

vid undersökningen. Ur estetisk synpunkt var fästet tilltalande och ansågs av gruppen ha 

potential att passa väl in hos Lundbergs. 

Gruppen kunde även konstatera att fästet inte gick att montera om det högsta spåret på 

väggskenan skulle utnyttjas. Fästet kunde då inte monteras och då förlorades fixeringen i 

djupled. Gruppen valde ändå att undersöka alternativa lösningar på infästningar i 

väggskenan. 

Koncept C gick att tillämpa på rak standardkonsol och vid användande av mellankonsol. 
Det kunde dock inte i sitt nuvarande utförande tillämpas på en lutad standardkonsol eller 
vid skarvning.  

Demonteringen av koncept C skedde i ett steg där fästet sköts upp ovanför de tjocka 

trådarna för att sedan häktas av. 

Praktisk undersökning #2 

Gruppen valde att göra om prototypen av koncept C, fast med olika modifieringar. Två 

separata prototyper skapades, för att särskilja de båda åt benämns dem härefter som 

koncept C-1 samt koncept C-2. Figur 65 nedan visar modifieringen av koncept C. 

 

Figur 65: Modifiering av koncept C till koncept C-1 samt C-2. 

Koncept C-1 påminner om koncept C. Modifieringen återfinns i framkanten, där ett urtag 

skapats. Samma modifiering som gjordes i koncept C-1 utfördes i koncept C-2. Utöver 

detta valde gruppen att förlänga fästet så att det skulle kunna passa på konsolernas 

kanter. 



52 

Koncept C-1 är ett fäste bestående av en komponent. Nedanstående figur 66 visar koncept 

C-1 i sitt prototypstadie. 

 

Figur 66: Koncept C-1. 

Nedanstående figur 67 visar koncept C-1 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 67: Koncept C-1 monterad. 

Monteringen av koncept C-1 sker i endast ett steg. Fästet hakas i väggskenan och förs ned 

över de tjocka trådarna. Gruppen ansåg att fästet var monterings- och användarvänligt.  

Koncept C-1 gick att tillämpa på rak standardkonsol samt vid skarvning och vid 
användande av mellankonsol. Fästet kunde dock inte i sitt nuvarande utförande tillämpas 
i en lutad standardkonsol.  

Demonteringen av koncept C-1 skedde i ett steg där fästet sköts upp ovanför de tjocka 

trådarna för att sedan häktas av. 

Gruppen kunde konstatera att urtaget på fästet höjde det estetiska intrycket av 

konstruktionen. Dessvärre kvarstod problemet med fästets hållfasthet. Även denna gång 

uppstod brott vid de krokar som hakas i väggskenan. Fästet gled även i detta utförande 

uppåt vid drag och trådhyllan förlorade sin fixering och stabilisering i höjdled. Koncept C-

1 kunde i viss mån fixera och stabilisera trådhyllan i djupled, vid drag tenderade fästet 

dock att vilja krypa uppåt. 

Efter konsultation med Jan Frohm konstaterades att krokarna eventuellt skulle kunna få 

bättre hållfasthet om dimensionerna förändrades samt att hänsyn till vinklar och radier 
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togs. Problemet med att använda fästet när trådhyllan monterats i spåret högst upp på 

väggskenan kvarstod dock. 

Koncept C-2 är ett fäste bestående av en komponent. Nedanstående figur 68 visar koncept 

C-2 i sitt prototypstadie. 

 
Figur 68: Koncept C-2.  

Nedanstående figur 69 visar koncept C-2 monterad på trådhylla och standardkonsol. 

 
Figur 69: Koncept C-2 monterad. 

Monteringen av koncept C-2 sker i endast ett steg. Fästet hakas i väggskenan och förs ned 
över de tjocka trådarna. Gruppen ansåg att fästet var monterings- och användarvänligt.  

Koncept C-2 gick att tillämpa på rak standardkonsol samt vid skarvning och vid 
användande av mellankonsol. Fästet kunde dock inte i sitt nuvarande utförande tillämpas 
i en lutad standardkonsol. Koncept C-2 kunde i viss mån fixera och stabilisera trådhyllan i 
djupled, vid drag tenderade fästet dock att vilja krypa uppåt. 

Demonteringen av koncept C-2 skedde i ett steg där fästet sköts upp ovanför de tjocka 

trådarna för att sedan häktas av. 

Ur estetisk synpunkt var fästet tilltalande om än något klumpigt och fyrkantigt. Återigen 

uppstod brott vid krokarna. Precis som vid koncept C-1 ansåg gruppen att hänsyn till 

dimensioner, vinklar och radier borde tas. Problemet med att använda fästet då 

trådhyllan monterats i spåret högst upp på väggskenan kvarstod även här. 

Gruppen valde att avbryta vidareutvecklingen av koncept C-1 samt C-2, då gruppen ansåg 

att inget av koncepten var funktionella nog.   
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8.5 KONCEPT 
Baserat på de praktiska undersökningar som genomförts har tre slutgiltiga koncept tagits 

fram för bedömning och konceptval. 

Koncept A-3 

Koncept A-3 är ett fäste bestående av två komponenter, vilka utnyttjar hålen i 

standardkonsolen. Komponenterna monterades från varsitt håll där den ena monteras 

underifrån och den andra ovanifrån, de passas sedan ihop med hjälp av en låsning som 

utförs genom att vrida den ena komponenten.  

För att demontera koncept A-3 måste först trådhyllan avlägsnas, varpå komponenten som 

fästs i hålet avlägsnas, detta genom att vrida upp låsningen och ta isär komponenterna. 

Koncept A-3 kräver dock olika längder på komponenterna, detta för att konsolen inte är 

likformig. Konceptet låser heller inte hyllan i vare sig djup- eller höjdled på ett optimalt 

sätt. Nedanstående figur 70 visar det slutgiltiga konceptet A-3. 

 

Figur 70: Slutgiltigt koncept A-3. 

Koncept B-10 

Koncept B-10 är ett fäste bestående av två komponenter, vilket bygger på att friktion 

skapas mot standardkonsolens insida. Komponenterna monteras samman innan de 

monteras på trådhyllan. Fästet behöver inte modifieras för de olika standardkonsolerna 

och kan således säljas i samma utförande oberoende vilken standardkonsol kunden 

önskar använda. Fästet i koncept B-10 fixerar och stabiliserar hyllan i djup- så väl som 

höjdled.  

Demonteringen av koncept B-10 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 
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Nedanstående figur 71 visar det slutgiltiga konceptet B-10. 

 

Figur 71: Slutgiltigt koncept B-10. 

Koncept C-1 och C-2 

Koncept C-1 och C-2 är ett fäste bestående av en komponent, vilket häktas i väggskenan 

för att fixera samt stabilisera trådhyllan. Fästet hakas i väggskenan innan trådhyllan läggs 

dit och sedan skjuts fästet ner över de tjocka trådarna.  

För att demontera koncept C-1 och C-2 sköts fästet upp ovanför de tjocka trådarna för att 

sedan häktas av. 

Fästet fixerade trådhyllan i djupled samt till viss mån även i höjdled. Koncept C-1 och C-2 

behöver dock kombineras med koncept A-3 alternativt B-10 för att i framkant fixera och 

stabilisera trådhyllan i höjdled, då fixeringen och stabiliseringen i nuläget endast sker i 

bakkant. Nedanstående figur 72 visar det slutgiltiga koncepten C-1 samt C-2. 

 

Figur 72: Slutgiltigt koncept C-1 och C-2. 
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9. UTVECKLINGSFAS 
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Konceptval 

- Möte med Lundbergs angående konceptval. 

- Skapa prototyper och utvärdera med hjälp av Pughs matris för att 

göra slutgiltigt konceptval. 

- Slutgiltigt konceptval 

Konstruktion 

- Gör en andra QFD för att jämföra befintlig, ny och konkurrenter. 

- Undersöka lämpligt materialval och tillverkningsmetod. 

- Optimera konstruktion genom DFA- och DFM-analys samt FMEA. 

- Undersöka tillverkningskostnader, ekonomiskt försvarbart. 
- Utvärdera CAD-modeller, jämför befintligt fäste med koncept med 

hjälp av CAD-simulering. 

- Skapa slutgiltig prototyp. 

Presentation 
- Visa fysisk prototyp. 

- Skapa Powerpoint. 

Figur 73: Den tredje fasen i den tillämpade lösningsmetodiken. 

Fas 3 inleddes med att gruppen besökte Lundbergs för vidare diskussioner kring 

konceptval. Prototyper skapades därefter innan de utvärderades i Pughs matris, se 

avsnitt 9.1.1 på sida 58. Gruppen återvände därefter till Lundbergs för att dela med sig av 

det senaste resultatet samt för att gemensamt kunna ta ett beslut om fortsättning. 

Gruppen valde efter diskussioner med Lundbergs att jobba vidare med koncept B-10, se 

avsnitt 9.1.2 på sida 58. 

Efter att ha valt slutgiltigt koncept skapade gruppen en andra QFD för att jämföra 

Lundbergs befintliga fäste med det nya fästet, samt konkurrerande produkter. För 

närmare beskrivning av QFD se avsnitt 9.3.1 på sida 60. Därefter undersöktes lämpliga 

material och tillverkningsmetoder, se avsnitt 9.3.2 - 9.3.3 på sidorna 60-61. 

Konstruktionen optimerades med hjälp av DFA och DFM se avsnitt 9.3.5 på sida 62, 

slutligen testades konstruktionen med hjälp av CAD-simulering, se avsnitt 9.3.7 på sida 

63. Därefter tog gruppen fram den slutgiltiga konstruktionen och formgivningen för att 

kunna skapa en prototyp. 

Slutligen utvärderades fas 3 i examensarbetet med hjälp av en PIPS-analys, se bilaga 12. 
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9.1 KONCEPTVAL 
Konceptvalet har utförts med hjälp av Pughs matris samt genom diskussioner med 

Lundbergs. Nedan redovisas gruppens resonemang. 

9.1.1 PUGHS MATRIS 

Vid genomförandet av Pughs matris användes Lundbergs befintliga fäste som referens. 

Gruppen har tillsammans formulerat de krav samt kravvikter som används vid 

tillämpningen av Pughs matris. Några av de viktigaste kraven var bland annat att fästet 

skulle vara monteringsvänligt samt tillämpbart på standardkonsoler och trådhyllor. 

Utöver detta var det även av stor vikt att fästet kunde klara den belastning det utsätts för 

samt ha ett estetiskt tilltalande utseende. Gruppens utförda Pughs matris finns att skåda i 

bilaga 6. 

Gruppen valde att jämföra koncept A-3, koncept B-10 samt koncept C-1 och C-2 med 

Lundbergs befintliga fäste.  

Efter genomförandet av Pughs matris konstaterade gruppen att koncept B-10 redovisade 

bäst resultat med en viktad summa på 37. De övriga två koncepten fick betydligt sämre 

resultat med viktade summor på -8 samt 19. Resultatet av Pughs matris säger att det 

lämpligaste valet, sett till upprättade krav och kravvikter, är koncept B-10.  

Gruppen valde att inte göra något konceptval då, utan ansåg att det var av stor betydelse 

att föra en diskussion med Lundbergs angående detta. 

9.1.2 MÖTE MED LUNDBERGS 

Gruppen besökte Lundbergs för att göra ett slutgiltigt val av koncept. Gruppen valde att 

presentera resultatet av Pughs matris, CAD-underlag samt prototyper som visades upp 

för att sedan diskuteras. 

För- och nackdelar med koncept A-3 diskuterades, det valdes sedan bort då det skulle 

behöva tillverkas i flera olika utföranden. Gruppen tyckte sig inte heller ha löst hur det 

skulle fixeras i djupled, samt att vid längre standardkonsoler trodde gruppen att 

trådhyllan skulle bli instabil i bakkant, för närmare beskrivning se avsnitt 8.4.1 på sida 32.  

Vidare fördes diskussioner kring för- och nackdelar med koncept B-10 samt C-1 och C-2. 

Lundbergs ansåg att koncept B-10 var estetiskt tilltalande, då det är relativt litet i 

jämförelse med Lundbergs befintliga fäste. En fördel är även att koncept B-10 fixerar 

trådhyllan i höjd- samt djupled. Lundbergs hade dock funderingar på huruvida något 

skulle kunna fastna i överdelen av fästet, och gå sönder, då det monterats på en trådhylla. 

Vidare diskuterades tillverkningen av koncept B-10, Lundbergs önskade helst att det 

skulle kunna levereras som en artikel.  

Gruppen så väl som Lundbergs var intresserade av koncept C-1 och C-2s möjligheter. 

Fördelen med koncept C-1 och C-2 är att dess konstruktion blir diskret och skulle kunna 
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formges för att vara estetiskt tilltalande. Koncept C-1 och C-2 består även av en artikel 

och det är enligt Lundbergs att föredra. Gruppen hade dock haft problem att konstruera 

de krokar som skall hakas i väggskenan, då det är små dimensioner har detta resulterat i 

att krokarna brutits av. Slutligen konstaterades att koncept C-1 och C-2 endast fixerar 

trådhyllan i bakkant, således skulle koncept C-1 och C-2 behöva kombineras med 

förslagsvis koncept A-3 eller B-10 för att få en fullgod fixering i framkant. För närmare 

beskrivning se avsnitt 8.4.3. 

Slutligen tog gruppen i samråd med Lundbergs beslut om att fortgå med koncept B-10 

och dess slutgiltiga konstruktion samt formgivning. För närmare beskrivning av mötet se 

mötesanteckningar, bilaga 10.  

9.2 QFD 
Då gruppen genomförde den andra QFD:n jämfördes det nya fästet med Lundbergs 

befintliga fäste samt konkurrenterna Elfa, Pelly system och Elementsystems fästen. 

Gruppen kunde efter genomförd QFD konstatera att det nya fästet hade fått betydligt 

bättre resultat än Lundbergs befintliga fäste, se bilaga 3 för QFD. 

Vid jämförelse sett till de marknadskrav som ställts upp har det nya fästet fått betydligt 

bättre resultat än Lundbergs befintliga fäste. Det nya fästet överträffade konkurrenternas 

fästen på några punkter men fick ett sämre resultat på vissa. 

Vid jämförelse sett till de tekniska krav som ställts upp har det nya fästet nått ett bättre 

resultat än Lundbergs befintliga fäste samt Pelly system. I jämförelse med Elfa och 

Elementsystem har det nya fästet nått ett jämnare resultat och fått ett mer konstant högt 

värde. 

Gruppen har också kunnat konstatera att det nya fästet fått låga poäng på de frågor där 

det fortfarande råder viss osäkerhet. Gruppen anser sig inte ha svaret på frågorna om 

fästet kommer ha en låg tillverkningskostnad eller huruvida fästet kommer anses som 

prisvärt av kunden. 

9.3 VIDAREUTVECKLINGEN AV KONCEPT B-10 - KONSTRUKTION OCH FORMGIVNING 
Efter att gruppen hade valt koncept skulle den slutgiltiga konstruktionen och 

formgivningen utföras. Gruppen valde att skriva ut CAD-bilder som underlag att skissa 

ovanpå dessa. Utifrån skisserna skapades sex olika formgivningar på fästet i CAD-

programmet SolidWorks. Därefter togs de olika modellerna fram med hjälp av rapid 

prototyping. 

Härnäst återstod bland annat formgivningsaspekter, materialval samt tillverknings-

metoder att ta i beaktning.  
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Nedan redovisas de delar som tagits i beaktning vid den slutgiltiga konstruktionen samt 

formgivningen av koncept B-10. För att särskilja de två komponenterna fästet består av 

benämns dessa härefter som komponent A och B. 

9.3.1 FORMGIVNINGSASPEKTER 
Under diskussionen med Göran Svensson samt Mikael Loberg frågade gruppen om det 

fanns några formgivningsaspekter att ta i beaktning. Gruppen har därför i den slutgiltiga 

formgivningen av fästet lagt in släppvinklar för att underlätta produktionen.  

Gruppen har valt att ta fram komponent A i två färger; vit och silver. Färgvalet baseras på 

att Lundbergs väggskenor, konsoler samt trådhyllor återfinns i dessa två färger. Gruppen 

önskar att fästet passar in så bra som möjligt i Lundbergs sortiment. Komponent B 

kommer efter montering inte att synas och kommer därför att produceras i en färg; svart. 

Gruppen har efter den diskussionen också valt att luta vingarna på komponent B. 

Anledningen till varför gruppen har valt att lägga 30° vinkel på vingarna är då de 

förmodas underlätta montering av fästet i standardkonsolen. Vinkeln tros också 

motverka att fästet glider ur standardkonsolen då vingarna vid vertikal rörelse kommer 

vilja böjas utåt och på så vis öka friktionen ytterligare. Se figur 74 nedan för tydlig 

överblick av de två komponenterna.  

 

Figur 74: Till vänster i figuren ses komponent A och till höger ses komponent B. 

9.3.2 MATERIALVAL 

Materialet för fästets komponent A föll efter diskussioner tillsammans med Göran 

Svensson samt Mikael Loberg på en polypropen-plast (PP-plast). 

PP-plaster har för detta ändamål lämpliga egenskaper så som hög utmattningshållfasthet 

mot böjning, är segt samt flexibelt. Dess egenskaper kan därför jämföras med ABS-plast. 

PP-plaster väljs om möjligt med fördel framför ABS-plaster då priset är betydligt lägre. 

PP-plaster lämpar sig också för tillverkningstekniker så som formsprutning. (Klason, Carl, 

Kubát, Josef, 1978, s. 110) 

Då finns oändligt många olika PP-plaster, en lämplig PP-plast kommer i slutändan att 

väljas av Lundbergs tillverkare för att passa deras produktion samt den slutgiltiga 

formgivningen av fästet. 
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Materialet för komponent B av fästet föll efter diskussioner tillsammans med Göran 

Svensson samt Mikael Loberg på en termoplastisk elastomer (TPE). Ett material som 

närmast kan likna en blandning mellan gummi och plast. Fördelen med TPE-plaster 

jämfört med gummi-material är att TPE-plaster kan formsprutas och tas fram i samma 

maskin, och således av samma företag, som tar fram detaljdelen av PP-plast. 

Den specifika TPE-plasten kommer, likt valet av lämplig PP-plast, att behöva göras i 

samråd med producenten av artikeln.  

9.3.3 TILLVERKNINGSMETODER 

I samtalet med Göran Svensson och Mikael Loberg diskuterades lämpliga 

tillverkningsmetoder.  

Gruppen hade själva undersökt K2-tekniken, vilken är en form av dubbelgjutning som 

möjliggör att fästet skulle kunna tillverkas i ett solitt stycke. Fördelen med att använda 

K2-tekniken är att fästet inte skulle behöva monteras efter tillverkning, det innebär även 

att endast ett verktyg skulle fordras. (Ferbe, 2011-06-18). 

Enligt Mikael Loberg är K2-tekniken en dyr tillverkningsmetod och han föreslog istället 

formsprutning. Fästet skall tillverkas i PP-plast samt TPE-plast med hjälp av 

formsprutning. Förslagsvis används ett tvåfacksverktyg med inbyggd back. 

Formsprutning 

Formsprutning används främst inom detaljtillverkning av termoplaster. 

Formsprutningsmaskinen består av en sprutenhet, en formlåsningsenhet samt det unika 

formverktyg som slutligen ger produkten dess unika form.  

Sprutenheten fylls på med mald plast som leder till en uppvärmd cylinder. Plasten värms 

upp och smälter oftast vid temperaturer mellan 175-300° C, plastens smälttemperatur 

beror på materialtypen. Formlåsningsverktyget som oftast är tvådelat öppnas och fylls 

med den smälta plasten, vilken sedan kyls ned.  

Om plasten stelnar på vägen eller om hela formen inte fylls blir plasten spröd. Viktiga 

faktorer att ta i beaktning vid formsprutning är därför: 

 Den smälta plastens temperatur 

 Trycket i sprutenheten  

 Formens temperatur 

 Kyltiden  

 Formens utformning och dimensioner 

(Wikipedia, ”Formsprutning”, 2011-04-20).  

9.3.4 TILLVERKNINGSKOSTNADER 

Vid diskussioner med Mikael Loberg framhöll han att det var svårt att säga den exakta 

kostnaden för hur mycket formverktygen skulle kosta att ta fram. Han menade på att det 
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skulle behöva räknas på mer noggrant, vilket görs först vid order. Han uppskattade dock 

att kostnaden skulle uppgå till cirka 70 000 SEK/verktyg, vilket skulle innebära en 

investering på cirka 140 000 SEK för de båda verktygen. 

Gruppen har valt att inte utföra några beräkningar på tillverkningskostnader, detta beror 

på många av gruppen inte påverkbara faktorer. Gruppen har inte gjort ett specificerat 

materialval och har endast en uppskattning av vad formverktygen skulle kosta att 

framställa.  

9.3.5 DFMA 

Gruppen har vid utformandet av fästet haft DFA och DFM i åtanke. 

Gällande DFA har gruppen valt att se komponent A som grundkomponent och därpå 

montera komponent B. Gruppen har minimerat antalet komponenter till två, vilka 

formgivits på så sätt att de endast passar ihop på ett sätt. 

Nedanstående figur 75 visar hur komponenterna monteras. 

 

Figur 75: DFA på fästet. 

Gällande DFM har gruppen försökt att ta fram delar för så enkel framställning som 

möjligt. Gruppen har inte kunnat lösa konstruktionen så den innehar önskade funktioner 

på ett lättare tillverkningssätt än den nu rekommenderade formsprutningen. 

9.3.6 FMEA 
Gruppen fann det inte möjligt att genomföra en FMEA då inga allvarligare felorsaker än 

klämskador kunde hittas. De element i fästet som kan orsaka klämskador kan inte heller 

åtgärdas då funktionen bygger på att fästet snäpps i. 
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9.3.7 CAD 
Genom att simulera den CAD-modell gruppen skapat har gruppen kunnat se över var de 

största spänningspåkänningarna uppstår vid montering. CAD-simuleringen har utförts i 

SolidWorks med handledning av Bengt Erik Gustafsson. Resultatet av CAD-simuleringen 

redovisas nedan.  

För att finna värden till CAD-simuleringen behövde olika materialdatabaser utforskas. 

Gruppen använde sig av CES selector 2010 samt matweb. Eftersom PP-plast finns i en 

mängd varianter valde gruppen, efter inrådan av Bengt Erik Gustafsson, att försöka 

uppskatta medelvärden. Den indata från materialdatabaserna som använts är markerad 

och går att skåda i bilaga 9. 

Resultatet av simuleringen påvisar var spänningspåkänningarna i fästets konstruktion 

finns. Nedanstående figur 76 visar hur fästet påverkas då det snäpps fast på trådhyllan. 

Till vänster ses fästet i opåverkat tillstånd, till höger ses fästet i påverkat tillstånd då det 

snäpps fast på trådhyllan. 

 

Figur 76: CAD-simulering av fäste. 

Det som är rödmarkerat i figur 76 ovan visar var de största spänningspåkänningarna i 

fästet återfinns. Det är även där det föreligger störst risk för deformation, men det 

betyder nödvändigtvis inte att det är just där fästet kommer brista. 

Gruppen vill poängtera att denna CAD-simulering inte är optimerad, då ingen specifik PP-

plast valts utan en mer generell. CAD-simuleringen påvisar dock hur fästet kommer att 

bete sig då det snäpps fast på trådhyllan. 
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9.4 SLUTGILTIG KONSTRUKTION OCH FORMGIVNING 
Koncept B-10 benämns härefter som B-11, då det är den slutgiltiga konstruktionen samt 

formgivningen. Koncept B-11 bestod av två delar som monterats samman genom att 

komponent A monteras ihop med komponent B. 

Komponent A är ett snäppfäste där den tjocka tråden fästs för att fixera samt stabilisera 

trådhyllan i både höjd- och djupled. De tre parallella spåren som lagts tvärs över 

snäppfästet medför riktning och stabilitet åt fästet då de tunna trådarna vilar däri. Under 

fästet finns en välvning utåt som ger riktning åt fästet då det monterats i 

standardkonsolen. Med hjälp av välvningen utåt förhindras komponent A från att glida ur 

komponent B när fästet är monterat i konsolen. 

Vid den slutgiltiga formgivningen har gruppen valt att ge fästet runda former då de finner 

det estetiskt tilltalande, att det passar in i Lundbergs sortiment samt för att saker inte ska 

kunna fastna i dess överdel och gå sönder. Se figur 77 nedan för att se den slutgiltiga 

formgivningen av komponent A. 

 

Figur 77: Komponent A. 

Komponent B är en rektangulär kropp med vingar på samt ett rektangulärt urtag. 

Vingarna har 30° vinkel då de förmodas underlätta monteringen av fästet i 

standardkonsolen. Vinkeln tros också motverka att fästet glider ur standardkonsolen då 

vingarna vid vertikal rörelse kommer vilja böjas utåt och på så vis öka friktionen 

ytterligare. Se figur 78 nedan för att se den slutgiltiga formgivningen av komponent B. 

 

Figur 78: Komponent B. 

Vid användning av fästet ska det först monteras fast på trådhyllan, varpå fästena ska föras 

ner i standardkonsolerna som redan ska vara monterade på väggskenan. 
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För att demontera koncept B-11 måste trådhyllan avlägsnas först. Slutligen ska de två 

komponenterna A och B som förblir monterade ”vickas” ur standardkonsolerna. 

Nedanstående figur 79 visar den slutgiltiga konstruktionen samt formgivningen av fästet 

och dess två komponenter A och B. 

 

Figur 79: Slutgiltig konstruktion och formgivning. 
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10. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras examensarbetets resultat. Med hjälp av figurer och text 

presenteras fästet i sin helhet, sett till dess konstruktion, materialval, tillverkningsmetod 

samt formgivning.  

10.1 KONSTRUKTION 
Fästet är uppbyggt av två delar som monteras samman genom att komponent B förs på 

komponent A. 

Komponent A är ett snäppfäste där den tjocka tråden fästs för att fixera samt stabilisera 

trådhyllan i både höjd- och djupled. De tre parallella spår som lagts tvärs snäppfästet 

medför riktning och stabilitet åt fästet då de tunna trådarna vilar däri. Under fästet finns 

en välvning utåt som ger riktning åt fästet då det monterats i konsolen. Under välvningen 

utåt återfinns den del som bildar kärnan åt komponent B, den delen har givits 2° 

släppvinkel för att underlätta produktionen. Med hjälp av välvningen utåt förhindras 

komponent A från att glida ur komponent B då fästet är monterat i konsolen. 

Komponent B är en rektangulär kropp med ett rektangulärt urtag i samt med vingar på. 

Vingarna med 30° vinkel skapar den friktion som ska förhindra fästet från att lossna från 

standardkonsolen. Komponent Bs urtag har samma vinkel som komponent A har, detta 

för att de ska passa ihop. 

Fästet monterades genom att det snäpptes fast på trådhyllan, varpå det sedan fördes ner i 

standardkonsolen som satt monterad på väggskenan.  

Demonteringen av koncept B-11 skedde i två steg där trådhyllan avlägsnades först. 

Slutligen ”vickades” de två komponenterna ur, vilka förblev monterade. 

Se figur 80 nedan för sprängskiss av fästet och dess två ingående komponenter A och B. 

 

Figur 80: Sprängskiss av fästet.  
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10.2 MATERIALVAL 
Det slutgiltiga materialvalet för komponent A föll på PP-plast, då materialet hade 

önskvärda egenskaper. PP-plast har hög utmattningshållfasthet mot böjning är flexibelt 

och segt.  

Det slutgiltiga materialvalet för komponent B föll på TPE-plast, vilket kan liknas med en 

blandning av gummi och plast. Anledningen till att TPE-plast valdes framför ett gummi 

eller silikon är då TPE som val medför att komponent B kan formsprutas och tillverkas i 

samma maskin som komponent A. 

10.3 TILLVERKNINGSMETOD  
Efter diskussioner med Mikael Loberg föreslås att komponenterna tillverkas separat 

innan de monteras samman. Gruppen föreslår också att komponenterna tillverkas med 

hjälp av formsprutning och då i ett tvåfacksverktyg med inbyggd back.  

10.4 FORMGIVNING 
På följande sida presenteras formgivningen av komponent A och B. 2D-ritningar av 

komponenterna A och B går att se i bilaga 8. 
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10.4.1 KOMPONENT A 

Här nedan redovisas gruppens resultat av komponent A. 

 

Figur 81: Komponent A. 

Komponent A har formgivits med fem olika funktioner. 

För att fixera samt hålla trådhyllan stabil kommer de tjocka trådarna på trådhyllan 

klickas i fästet. Komponent A har en välvning utåt längst ner för att undvika att 

komponent A glider ur B. Komponent A är konstruerad med 2° släppvinkel för att 

underlätta produktionen. För att ge trådhyllan ökat stöd har spår för de tunna trådarna 

tillfogats. Slutligen har komponent A tillfogats runda och mjuka former, detta för att 

undvika att eventuella produkter på trådhyllan skall kunna fastna och gå sönder. 

Komponent A har skapats med tre urfasningar för de tunna trådarna för att enkelt kunna 

skarvas och kunna utnyttjas vid användande av mellankonsol. 

 

Figur 82: Förklarande figur av komponent A.  

1. De tjocka trådarna snäpps i. 

2. En välvning utåt för att undvika 

att komponent A glider ur B. 

3. 2° släppvinkel för att underlätta 

produktionen. 

4. Spåren för de tunna trådarna ökar 

stabiliteten. 

5. Runda mjuka former så ingenting 

går sönder. 
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10.4.2 KOMPONENT B 

Här nedan redovisas gruppens resultat av komponent B. 

 

Figur 83: Komponent B. 

Komponent B har formgivits med tre olika funktioner. 

Huvudfunktionen för komponent B är att skapa friktion mot standardkonsolens insida. 

Genom att luta vingarna 30° förminskas risken för att komponent B skall glida ur 

standardkonsolen. Komponent Bs innandöme är tillverkad med 2° släppvinkel, detta för 

att passa ihop med komponent A. 

 

Figur 84: Förklarande figur av komponent B 

10.4.3 DET NYA FÄSTET 

I figur 85 nedan ses det nya fästets utseende. 

 

Figur 85: Det nya fästet.  

 1. Vingarna, vilka skapar friktion 

mot standardkonsolens insida. 

2. Lutade vingar för ökad friktion. 

3. 2° släppvinkel för att passa ihop 

med komponent B. 
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10.5 HELHETSLÖSNING 
På nedanstående figur 86 visas det nya fästet monterat på trådhylla och standardkonsol. 

 

Figur 86: Närbild på det nya fästet monterat. 

På nedanstående figur 87 syns trådhyllor monterade på standardkonsoler med hjälp av 

det nya fästet. 

 

Figur 87: Det nya fästet monterat. 
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11. ANALYS 
I analysen besvaras och diskuteras de problemformuleringar som återfinns i avsnitt 4 på 

sida 5. Slutligen kommenteras uppfyllelsegraden av den tekniska kravspecifikationen. 

11.1 PROBLEMFORMULERING 
I detta avsnitt diskuteras de uppställda problemformuleringarna från avsnitt 4 på sida 5.  

1. Hur kan fästet monteras utan verktyg samt skruv? 

Ett krav från Lundbergs var att fästet skulle kunna monteras utan verktyg och skruv. 

Således undersökte gruppen olika sätt att montera fästet på trådhyllan och 

standardkonsolen utan dessa tillbehör. Sammanlagt konstaterade gruppen att det fanns 

tre konkreta sätt att montera fästet på: 

 Utnyttja hålen i standardkonsolen 

 Utnyttja insidan av standardkonsolen 

 Utnyttja väggskenan 

Efter att ha tillverkat prototyper och utfört praktiska undersökningar av dessa, 

konstaterade gruppen att den mest lämpade monteringen av fästet sker mot insidan av 

standardkonsolen.  

Detta för att vid utnyttjandet av standardkonsolens insida uppfylls de projektdirektiv som 

ställts av Lundbergs. 

2. Hur skall fästet formges för att möjliggöra enkel montering samt demontering? 

Gruppen inledde examensarbetet med att diskutera befintliga låsnings- samt 

upplåsningsmekanismer. Gruppen fann många sätt att låsa saker med, men färre sätt att 

låsa upp saker med. Detta visade sig vara ett problem då gruppen i samråd med 

Lundbergs ansåg att det var av stor vikt att kunna demontera fästet vid behov. 

Gruppen fann som sagt tre konkreta sätt att montera fästet på. Slutligen föll valet på att 

utnyttja insidan av standardkonsolen. Fästet består av två komponenter som monteras 

ihop för att sedan monteras på trådhyllan och standardkonsolen. 

Då fästet består av två komponenter är de formgivna för att kunna monteras samman. 

Gruppen valde att formge komponent A och B så att de endast passar ihop på ett sätt. 

Fästet har runda former för att vara skönare att greppa och kan således resultera i en 

behagligare montering samt demontering.  

Komponent B har givits vinklade vingar för att underlätta montering samt demontering. 

Vingarna minimerar risken för att fästet glider ur standardkonsolen. 
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Fästet har utformats som ett snäppfäste, vilket den tjockare tråden klickas i. Då det alltid 

är de tjocka trådarna som skall snäppas i förminskar det förvirring vid montering. Fästet 

kan inte monteras på något annat sätt och kommer efter att trådhyllan snäppts fast vara 

korrekt monterad.  

3. Hur fixeras trådhyllan mot standardkonsolen på ett stabilt sätt? 

Först snäpptes fästet fast på den tjocka tråden på trådhyllan. När samtliga fästen 

monterats på trådhyllan fördes de ner i standardkonsolerna som satt monterade på 

väggskenan. Fästena hölls sedan på plats med hjälp av den friktion som uppstod mellan 

fästet och standardkonsolens insida. 

Trådhyllan fixerades alltså mot standardkonsolen med hjälp av fästet som fixerade samt 

stabiliserade trådhyllan i djup- såväl som höjdled.  

Trådhyllan demonterades genom att den snäpptes loss från fästet. För att få loss fästet ur 

standardkonsolen måste det ”vickas” ur. 

4. Vilket eller vilka material är lämpliga för fästet? 

Gruppen valde att konsultera Göran Svensson för lämpligt materialval till fästet. Gruppen 

förklarade fästets funktion och önskvärda egenskaper, varpå Göran Svensson kunde bidra 

med materialförslag. 

Utöver detta hade gruppen även möjlighet att besöka PolymerDon AB och dess grundare 

Mikael Loberg för vidare diskussion kring materialval. 

Fästet består som sagt av två komponenter, vilka kräver olika material med olika 

egenskaper. Göran Svensson samt Mikael Loberg föreslog en PP-plast till komponent A 

samt en TPE-plast till komponent B. 

5. Hur kan fästet tillverkas och till vilken kostnad? 

I samband med besöket hos PolymerDon AB, som är etablerade inom plastindustrin och 

formsprutningstekniken, diskuterades även tillverkningsmetod för fästet. Mikael Loberg 

föreslog att komponenterna skulle tillverkas var för sig då dubbelgjutning är en 

kostsammare tillverkningsmetod. De två komponenterna får sedan monteras antingen på 

fabrik eller av kunden. 

Gruppen har inte kunnat fastställa tillverkningskostnaden av fästet. Detta beror främst på 

att inget specifikt materialval gjorts samt att uppskattningen av kostnaden av de tilltänkta 

formverktygen är för osäker. 
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11.2 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
I detta avsnitt diskuteras uppfyllelsegraden av den tekniska kravspecifikationen. 

1. Marknadskrav 

1.1 Fästet är avsedd för den nordiska marknaden.  √ 

1.2 Fästet skall hålla en trådhylla fixerad samt stabil. √ 

1.3 Fästet skall kunna massproduceras. √ 

1.4 Fästet kommer att finnas i ett utförande. √ 

1.5 Fästet skall ha en ekonomiskt försvarbar tillverkningskostnad. ⨯ 

2. Produktkrav 

2.1 Fästet skall kunna användas på en standardkonsol.  √ 

2.2 Fästet skall vara greppvänligt. √ 

2.3 Fästet skall kunna användas vid skarvning av två trådhyllor. √ 

2.4 Fästet skall kunna fungera med en stödjande mellankonsol. √ 

2.5 Fästet skall fungera vid avslutande konsol (höger och vänster).  √ 

2.6 Fästet skall vara estetiskt tilltalande. √ 

2.7 Fästet skall kunna monteras utan verktyg.  √ 

2.8 Fästet är tillverkad av för den nordiska marknaden godkända material. √ 

3. Dokumentation  

3.1 Anvisningar för montering återfinns på förpackningens baksida. √ 

4. Packning och emballage 

4.1 Fästet är färdigt för montering på konsol vid köptillfället. ⨯ 

4.2 Fästet kommer säljas i plastförpackning. √ 

5. Återvinning  

5.1 Medföljande förpackning skall vara återvinningsbart till 100 %. √ 

5.2 Fästet skall vara återvinningsbart till 100 %. √ 
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11.2.1 MARKNADSKRAV 
Fästet håller en trådhylla fixerad samt stabil med hjälp av dess snäppfunktion samt 

friktionen mot standardkonsolens insida. Fästet kommer att kunna massproduceras med 

hjälp av den valda tillverkningsmetoden, formsprutning. Kravet på att 

tillverkningskostnaden skall vara ekonomiskt försvarbart är inte uppfyllt. Detta därför att 

tillverkningskostnaden endast går att uppskatta med den information som funnits 

tillgänglig. 

11.2.2 PRODUKTKRAV 

Gruppen har vid framtagningen av fästet lyckats uppfylla samtliga produktkrav. 

11.2.3 DOKUMENTATION 

Monteringsanvisningar för fästet återfinns på förpackningens baksida.  

11.2.4 PACKNING OCH EMBALLAGE 
Fästet tillverkas som två komponenter, vilka antingen måste monteras på fabriken eller 

av kunden. Kravet på att fästet skall vara färdigt för montering vid inköp är därför delvis 

uppfyllt. Gruppen anser att de två komponenter som skall monteras kan göras av kunden.  

11.2.5 ÅTERVINNING 
De material som valts till fästet är återvinningsbara. Likaså kommer plastförpackningen 

att tillverkas av återvinningsbara material. 
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12. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Nedan redovisas de slutsatser samt rekommendationer gruppen har. 

12.1 SLUTSATSER 
Gruppen finner att examensarbetet varit givande i förståelsen för hur produktutveckling 

tillämpas i ett företag inom näringslivet. Det har varit intressant att arbeta med ett skarpt 

uppdrag hos ett verkligt företag, vilka även värderar resultatet av examensarbetet på ett 

annat sätt än gruppen är van vid. 

12.1.1 KONSTRUKTION 

Gruppen ansåg att en viktig förutsättning för att kunna angripa problemet korrekt var att 

förstå hur fästet skulle användas. Bland annat så utfördes en användarstudie på 

Lundbergs befintliga fäste och konkurrenter såsom Elfa, Elementsystem, Pelly med flera 

analyserades.  

Gruppen anser att fästet har potential att utvecklas, för att i sinom tid kunna produceras 

och säljas på den nordiska marknaden.  

Gruppen tycker att det varit givande med ett välformulerat uppdrag, samtidigt som det 
även varit en utmaning att uppfylla den kravspecifikation som Lundbergs givit gruppen.  
 
Sammanfattningsvis anser gruppen att det har varit givande samt lärorikt att utföra detta 
examensarbete inom produktutveckling – konstruktion. 

12.1.2 EXAMENSARBETETS PROCESS 
Gruppen hade för avsikt att arbeta 40h/vecka, vilket resulterar i 8h/dag, under en 10-

veckorsperiod. En planering utefter dessa förutsättningar skapades och gruppen anser att 

de haft stor hjälp av planeringen.  

Gruppen har hela tiden varit noggrann med att föra diskussioner om examensarbetets 

process. Samtliga har varit införstådda med problemet och även insett vilken arbetsinsats 

som krävs för att kunna slutföra examensarbetet i tid.  

Gruppen anser att examensarbetets process fungerat bra, sett till resultat såväl som 

lärande. Processen har även innehållit möten med handledare Jan Frohm som varit till 

stor hjälp vid idé- och konceptframtagningen.  

12.1.3 EXAMENSARBETETS MÅL 
Målet med examensarbetet var att konstruera ett fäste efter de krav som ställts av 

Lundbergs. Examensarbetet skulle även resultera i en rapport samt 

konstruktionsunderlag, detta i form av CAD-ritningar samt prototyper. Gruppen anser sig 

ha uppnått målet med examensarbetet då en fullgod lösning baserad på 

problemformulering och kravspecifikation skapats. 
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12.2 REKOMMENDATIONER 
Gruppen har följande rekommendationer till Lundbergs vid vidareutveckling av fästet. 

12.2.1 KONSTRUKTION 
Gruppen kan efter att ha genomfört en CAD-simulering påvisa var spänningspåkänningar 

i fästets konstruktion föreligger. Som simuleringen påvisar så utsätts fästet för störst 

spänningspåkänningar i botten av snäppet, se figur 88 nedan. 

 

Figur 88: Påvisade spänningspåkänningar i fästet vid CAD-simulering. 

Gruppen föreslår att Lundbergs ser över den slutliga konstruktionen och formgivningen 

av komponent A för att minska spänningspåkänningen. Nedanstående figur 89 visar ett 

förslag på en konstruktionsförändring gruppen har, men inte haft tid att undersöka. 

 

Figur 89: Förslag på modifiering av komponent A. 

12.2.2 MATERIAL 

Gruppen har angett PP-plast som materialval för komponent A och TPE-plast för 

komponent B. Dessa material är inte specificerade utan skulle behöva undersökas 

närmare av en person med rätt kunskap.  
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Då gruppen inte kunnat specificera vilken PP- eller TPE-plast som bör användas går inga 

exakta materialegenskaper att tas fram. Detsamma gäller kilopriser för de olika 

materialen. 

Gruppen föreslår också att Lundbergs undersöker frågan om lämpliga material 

ytterligare. Om Lundbergs skulle kunna tillverka fästet i ett och samma material skulle 

det medföra att endast ett verktyg skulle krävas, så väl som ett material. Detta skulle i 

förlängningen kunna spara mycket pengar för företaget. Gruppen föreslår därför att TPE-

plaster undersöks ytterligare. Ett material med tillräckligt högt shore-tal för att kunna 

fungera i snäpp-fästet och tillräckligt lågt shore-tal för att skapa den önskade friktionen. 

12.2.3 TILLVERKNINGSMETOD 
Utöver tillverkningsmetoden formsprutning föreslår gruppen att K2-teknik undersöks 

närmare. Enligt de uppgifter Mikael Loberg gav är K2-tekniken en dyr tillverkningsmetod, 

men gruppen anser ändå att det vore intressant för Lundbergs att undersöka 

möjligheterna med K2-tekniken.  

Då gruppen endast valt att konsultera PolymerDon AB skulle det även vara intressant för 

Lundbergs att undersöka andra eventuella formverktygstillverkare.  

12.2.4 MONTERING 
Då fästet kommer att tillverkas som två komponenter måste montering av dessa ske 

manuellt, antingen på fabrik eller av kunden själv. Gruppen rekommenderar att det inte 

förläggs på fabriken då det kan öka tillverkningskostnaden.  

Då gruppen tillverkat flertalet prototyper och själva monterat fästet manuellt utan 

problem rekommenderar gruppen att kunden får montera fästet själv.  

12.2.5 KOSTNADER 

Gruppen har i nuläget relativt bristfälliga uppgifter angående tillverkningskostnaden 

såväl som försäljningspriset. Detta beror till stor del på att ingen specifik PP- eller TPE-

plast kunnat väljas. Tillverkningskostnaden för formverktygen är även dem en aning 

ovissa, då det endast var en uppskattning från Mikael Lobergs sida.  

Gruppen rekommenderar därför Lundbergs att lägga en offert hos tillverkare för att se 

vad den totala tillverkningskostnaden skulle uppgå till. 
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I denna bilaga redovisas de 16 idéer gruppen genererat fram. De fördelar samt nackdelar 

som redovisas för respektive idé är baserade på gruppens egna antaganden. 

 

 

 

Utnyttjar hålen på standard-

konsolernas undersida. Fästet pressas 

samman och förs ner i hålen för att 

fixera trådhyllan. Tillverkas förslagsvis i 

plast eller metall. 

+ 

Billig, enkel att producera 

- 

Instabil, pillig, olika längder på fästen 

krävs 

1 

Utnyttjar standardkonsolens insida och 

kanter. Fästet monteras på 

standardkonsolens kanter och klickas i. 

Trådhyllans tjockare stänger klickas i på 

ovansidan av fästet. Påminner om det 

nuvarande fästet. 

+ 

Enkel att använda, inte dyrare än 

befintligt 

- 

Ful, dålig stabilitet, dålig fixering i 

standardkonsolen 

2 
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Förslagsvis tillverkad av plast, silikon 

alternativt gummi. Behöver vara 

elastisk på grund av standard-konsolens 

olika dimensioner. Fäst antingen på 

insidan alternativt undersidan av 

standardkonsolen, detta med hjälp av 

en ”knytfunktion”. 

+ 

Låg produktionskostnad, enkel 

användning, tilltalande utseende 

- 

Dålig fixering i djupled 

3 

Fästs runt standardkonsolen och fixeras 

med hjälp av hålen på 

standardkonsolens undersida. Bör vara 

tillverkad av ett elastiskt material då 

standardkonsolens dimensioner 

varierar.  

+ 

Låg produktionskostnad, enkel att 

använda 

- 

Ostabil, olika dimensioner krävs, dålig 

fixering i djupled 

4 
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Korkfunktion. Pressas ner i 

standardkonsolen och fixeras mot 

standardkonsolens insidor. När 

”korken” satts på plats placeras 

trådhyllorna ovanpå. Överdelen på 

”korken” kommer sedan låsa fast 

hyllorna. Den del som skall pressas ner 

bör vara av ett mjukt men starkt 

material. 

+ 

Enkel att använda, relativt billig, diskret 

- 

Dålig stabilitet 

5 

Utnyttjar hålen på standard-

konsolernas undersida. Ett fäste förs 

igenom hålet och för att fixera 

trådhyllan fälls en ”flärp” ned. 

+ 

Diskret, billig 

- 

Olika längder krävs, eventuell kort 

livslängd, dålig fixering i djupled 

6 

Utnyttjar väggskenorna för att hålla 

trådhyllan på plats. Fästet hakas i 

väggskenan och pressar sedan ner 

trådhyllan så den inte rör sig i höjd- och 

djupled. 

+ 

Enkel att använda, monteringsvänlig 

- 

Dålig stabilitet, ej diskret 

7 
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En magnetlist fästs på undersidan av 

standardkonsolen. Med hjälp av 

magnetfästen som monteras på insidan 

av standardkonsolen kan trådhyllan 

fixeras och hållas stabil. 

+ 

Smidig att använda, diskret 

- 

Kräver starka magneter, dålig stabilitet, 

svår att ta bort 

8 

På standardkonsolens insida skapas 

spår/ skenor som fästet kan glida på. 

Med hjälp av fästet fixeras trådhyllan. 

+ 

Enkel, diskret 

- 

Kräver konsolmodifiering, dålig fixering 

i djupled 

9 

Utnyttjar hålen på standard-

konsolernas undersida. En skruv med 

tillhörande beslag förs ner i 

standardkonsolens hål och håller 

trådhyllan på plats. För att fixera 

trådhyllan monteras ett tillbehör, 

exempelvis en kula eller krok, på 

skruven. 

+ 

Smidig att använda, personlig touch 

- 

Olika dimensioner, produktions-kostnad 

10

0 
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Nya hål skapas i standardkonsolerna. 

Ett fäste ”pressas” samman för att 

sedan expandera ut i de nya hålen på 

standardkonsolen. Trådhyllan fixeras 

sedan på fästet. 

+ 

Enkel, smidig att använda 

- 

Kräver modifierad konsol, pillig 

11 

Utnyttjar hålen på standard-

konsolernas undersida. Tillverkas 

förslagsvis i ett elastiskt material då den 

skall kunna fästas runt 

standardkonsolen. Finns i två olika 

utföranden, en som snäpper över hela 

konsolens ovansida, den andra runt 

trådarna på hyllan. 

+ 

Enkel, smidig att använda, billig 

- 

Ingen skarvningsmöjlighet, kräver olika 

utföranden 

12 

Dyvikafunktion. Placeras på 

standardkonsolens insida och fixeras 

med hjälp av expansion. Ett ”handtag” 

fälls ned och låser fästet i 

standardkonsolen. Trådhyllan låses i sin 

tur med hjälp av det nedfällda 

”handtaget”. 

+ 

Enkel montering, stabil 

- 

Hög produktionskostnad, svårt att låsa 

trådhyllor på fästet 

13 
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Utnyttjar hålen på standardkonsolens 

undersida. Fästet har en skruv som förs 

ner i hålen. Påminner om idé nummer 

10. Modell 1 låser endast i djupled, 

medan modell 2 låser i djupled såväl 

som höjdled. 

+ 

Enkel montering 

- 

Kräver olika dimensioner, kräver 

verktyg 

14 

Påminner om en ”kattstrypare”. Består 

av en platta och en pigg som utnyttjar 

hålen på standard-konsolernas 

undersida. Piggen förs upp underifrån 

och hakas i plattan som låser fast 

trådhyllan. För att få isär fästet pressas 

plattan ihop. 

+ 

Billig, smidig att använda, låg 

produktionskostnad 

- 

Pillig, kräver olika längder, lätt att ha 

sönder? 

15 

En ”låsningskonsol” placeras ovanpå 

den befintliga standardkonsolen och 

låser sedan fast trådhyllan. 

+ 

Enkel att använda 

- 

Hög produktionskostnad 

16

6 
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Bilaga 6: Pughs matris 

Referens: Lundbergs befintliga fäste. 

A-3 

B-10 

C-1 och C-2 
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Bilaga 7: Konceptutveckling 
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Bilaga 8: Ritningar 
 

Utskrift ej skalenlig. 



Bilagor (18/36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift ej skalenlig. 



Bilagor (19/36) 
 

Bilaga 9: PP-plast 
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Gruppen har endast beräknat medelvärden på de egenskaper som är relevanta för 

simuleringen. Således har ingen hänsyn tagits till compressive strength, thermal 

conductivity, thermal expansion coefficient in X och specific heat. 
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Bilaga 12: PIPS-analys 
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