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Abstract 
The exam is written in the university off Mälardalen in Eskilstuna and 

represent 15 university points, which is 400 hours off work per individual. 

The work is due spring, from april to june 2014, by a group off two people 

who is developing one of Lundbergs products in Nyköping, Sweden. 

Lundbergs connected the group before the course started and presented 

four different assignments. The group accepted the assignment to develop 

a metal banister that required a similar style as the existing product Ekerö 

railing in metal, that works in different angles in stairs. The group collected 

requirement specification from the company. 

 

In question off solving the big safety question in a banister the group had 

to analyze the problem and all the requirements that were put up against 

the product. The group started to investigate different stairs, and how they 

were constructed that would later on put demands on the shape. The 

problem with the existing rail was that it had a lot of different components 

and couldn´t be mounted in an angled position. These problems were 

documented and collected together in different categories so the group 

later on could focus on the area off being creative.   

In the requirement specification, one off the demands was to follow the 

rules in Boverket regulatory system. After an assembly off rules, the group 

had enough material to do an Idea Generation.  

In next chapter the Idea Generation started, using the method called 

BrainWriting. The group focused on each area, one in a time. A bunch of 

ideas shortly became a few, which soon became called concepts. With the 

help of tools like Pughs matrix, QFD and Lundbergs thoughts, different 

ideas could be placed aside, while others were developed. After having 

two bigger concepts with a total of 13 smaller ones, the group presented it 

for Lundbergs.  The meeting resulted in a combination of both big 

concepts so that the customer could have the opportunity to choose after 

his taste and experience of constructions.  

 

When the final concept was decided the group started on a prototype in 

1:1 scale with the help of a 3D-printer and the metal shop. When the 

group was working on the prototype they discovered that one of the 

concepts where very fragile and took the desiccation to combine two 

smaller concepts for a better end result.   

 

The final exam resulted in a product that was similar to the Ekerö rail in 

metal and also had many opportunities to adjust to the customer’s 

choices, demands and creativity.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs på 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna med inriktning produktdesign – 

industriell design. Arbetet genomfördes under vårterminen, april till juni 

2014 där en grupp på två personer utvecklade ett trappräcke på 

Lundbergs produkter AB i Nyköping. Lundbergs tog kontakt med gruppen 

innan start och presenterade fyra stycken uppdrag. Uppdraget var att 

utveckla Ekerö räcke i metall, där målet var att få räcket monterbart i 

trappor och gruppen blev tilldelad en kravspecifikation på vad företaget 

förväntade sig utav slutprodukten. 

 

På grund av den stora säkerhetsfrågan hos ett trappräcke behövdes en 

analys på problemet och de krav som ställdes på produkten. Gruppen 

började med att undersöka hur en trappa kunde vara konstruerad för att 

senare kunna sätta krav på trappräckets utformning. Eftersom det finns så 

många komponenter på den befintliga produkten så uppstod det många 

problem när räcket monterades i en vinklad konstruktion. Dessa problem 

dokumenterades och samlades ihop i olika kategorier så att gruppen 

senare kunde fokusera på varje område i idégenereringen.  

I kravspecifikationen var ett av kraven att följa boverkets regler angående 

trappräckesbyggen. Efter en sammanställning av boverkets regler så hade 

gruppen tillräckligt med material för att göra en idégenerering.  

 

I nästa skede påbörjades idégenerering med hjälp av metoden Brain 

Writing. Gruppen fokuserade på varje område var för sig där en större 

mängd idéer blev till ett fåtal som kom att kallas koncept. Med hjälp av 

verktyg som Pughs matris och QFD samt företagets tankar så uteslöts vissa 

koncept och andra vidareutvecklades. Efter att ha utvecklat två större 

koncept av tretton mindre så presenterade gruppen dem för 

uppdragsgivaren. Mötet resulterade i en kombination av båda koncepten 

så kunden får möjligheten att montera efter sitt egna val.  

 

När slutkonceptet var bestämt började gruppen tillverka en prototyp i 

skala 1:1 med hjälp av 3d-skrivare samt trä- och metallverkstaden. När 

gruppen arbetade på prototypen upptäcktes en risk där ett av koncepten 

lätt gick sönder vid montering. Då valdes koncept 1B istället för koncept 

1C. 

 

Examensarbetet resulterade i en produkt som efterliknade Ekerö räcke i 

metall, som dessutom har många möjligheter att anpassas efter kundens 

krav, önskemål och kreativitet. 
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Förord 
Föreliggande examensarbete och projektrapport omfattar 15 

högskolepoäng och är utfört för Lundbergs Produkter AB samt examinator 

Ragnar Tengstrand. Författarna önskar tacka handledare Jenny Klangeryd, 

och hela Lundbergs Produkter samt handledare Ragnar Tengstrand för 

vägledning och intresse för projektet under processens gång. 
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1. INLEDNING 
Detta examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng vilket ger examination 

för högskoleingenjörs-programmet Innovation & Produktdesign, 180 

högskolepoäng. Arbetet har genomförts på institutionen Innovation 

Design och Teknik (IDT) på Mälardalens Högskola Eskilstuna. 

1.1. BAKGRUND 
1.1.1. FÖRETAGET 

Lundbergs Produkter AB är ett företag med kontor och lager i Nyköping 

som erbjuder inredningsprodukter med unik design som förnyar hemmet 

både inom- och utomhusmiljö. Deras målsättning är att erbjuda ett brett 

sortiment av form och funktionsriktiga produkter. De har en av 

marknadens starkaste utbud av inredningsprodukter såsom trapp-

renoveringssystem, skjutdörrar, paneler, elementskydd, dörrportaler, 

fönsterbänkar, konsoler, utomhusprodukter och mycket mer.  

 

De inriktar sig på unik design, egen produktutveckling, konsumentvänliga 

förpackningar och uttänkta monteringsanordningar. 

 

Lundbergs produkter säljs på närmare 600 byggvaruhus runtom i Sverige. 

(Om Lundbergs, 2014) 

1.1.2. LUNDBERGS UPPDRAGSFÖRSLAG 

När författarna fick kontakt med företaget Lundbergs presenterade företaget 

fyra olika problem som de ansåg sig behöva hjälp med. Författarna fick då 

som uppgift att välja ett av de listade problemen. 

 Ekerö räcke i metall för inom- och utomhusbruk: Ny lösning/design till trappa. 

 Metallinredning (skenor och konsoler): Ny lösning/design till snedtak. 

 Hallmiljö i trä eller metall: Ny design och lösning skohylla, hatthylla och krokar. 

 Helt egen design metallinredning (skenor, backar, konsoler). 

 

Gruppen fick information om att Lundbergs tidigare försökt utveckla sitt Ekerö 

metallräcke med målet att kunna få möjligheten att montera räcket i vinklad 

form lutning. Detta såg författarna som en möjlighet att lösa ett existerande 

problem och antog då uppdraget. 
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1.1.3. NUVARANDE PRODUKT 

Ekerö metallräcke har rena raka linjer som passar bra i den avskalade 

funkisstilen. Med Ekerö skapar du nya rum och annorlunda uteplatser som 

ger huset en helt ny karaktär. Sortimentet består av stolpar (golv- och 

sidomontering) med förborrade hål och metallrör som enkelt skruvas ihop 

med varandra. Ekerö är galvaniserat och färdigmålat i svart pulverlack. 

Sortimentet innehåller unika tillbehör som förenklar monteringen. 

(Lundbergs katalog, 2014) 

 

Det befintliga räcket består av fyra huvudkomponenter. Dessa är stolpar, 

rör, fyllning och handledare. De resterade komponenterna kommer att 

redovisas senare i rapporten (avsnitt 4.2.1). 

 

Stolpen är det som håller upp hela räcket, dessa finns i både golv- och 

sidomontering. Mellan varje stolpe monteras rör med hjälp av en skruv 

eller gängtapp beroende på om räcket fortsätter eller inte. På röret 

monteras sedan fyllningen som täcker mellanrummet i varje sektion, dessa 

finns i materialet polykarbonat och eukalyptus. Handledaren som sitter 

längst upp på räcket finns även i två olika material, svartlackerad metall 

och trä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. INLEDNING TILL EXAMENSARBETE 

I detta examensarbete skall Ekerö metallräcke produkt utvecklas. Räcket 

skall ha möjligheten att monteras i trappor. Trappräcket skall även kunna 

anpassas till olika vinklar i trappor eftersom de flesta trappor är unikt 

utformade. 

Figur 1 - Ekerö metallräcke med 

polykarbonat fyllning 
Figur 2 - Ekerö metallräcke monterat 

inomhus 
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Räcket skall vid vidare utveckling fortfarande ha en utformning som 

kännetecknar Ekerö metallräcke. 

 

Det är viktigt att räcket följer de regler som boverket upplyst om, för att 

uppfylla ställda säkerhetskrav för allmänheten.  
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1.2. PROJEKTDIREKTIV 
Ekerö har för tillfället en grundsats samt tilläggssats för att utöka längden 

på räcket. Denna funktion ska fortfarande vara tillgänglig i vidare 

utveckling. Detta gäller även handledaren och dess skarvfunktion. 

 

Den nuvarande produkten är inte monterbar i trappor. Examensarbetet har 

då som fokus att hitta en lösning som gör det möjligt att montera räcket i 

trappor där stolparna ska vara lodrätt placerade i förhållande till 

trappsteget.  

 

För att trappräcket ska påminna om Ekerö metallräcke så ska utformningen 

av de utvecklade produkterna vara överensstämmande. 

 

Det skall finnas någon slags fyllning mellan stolparna som uppfyller 

boverkets regler för trappor och trappräcken. För tillfället använder sig 

Lundbergs utav en polykarbonatfyllning och en eukalyptusfyllning, 

företaget är dock intresserade av nya förslag av fyllningsmaterial.  

 

Eftersom trappor har olika former, vinklar och eventuella väggar i samband 

med trappan så måste räcket vara anpassat till alla varianter. Därför sätts 

krav på stabiliteten även som fristående då det inte alltid finns en vägg att 

montera fast räcket i. 

1.2.1. ARBETSTID  

Examensarbetet startade 31 mars 2014 och avslutades 13 juni 2014 (10 

veckor) och motsvarar 15 högskolepoäng. För att presentera detta i 

arbetstimmar så motsvarar det ett fulltidsarbete i 10 veckor, alltså 400 

timmar per person. 

1.2.2. PRESENTATION 

Arbetet presenteras den 12 juni med hjälp av: 

 Cad-modeller och ritningar i SolidWorks 

 Projektrapport för Mälardalens Högskola samt Lundbergs Produkter 

AB 

 Presentation inför examinator och eventuellt företaget. 

 Fysisk modell  
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1.3. PROBLEMFORMULERING 
 

Dagens produkt används endast på plana ytor då det uppstår vissa 

problem när den monteras på en lutande vinkel. Hur dessa problem ska 

lösas ställs med hjälp av frågeställningar som sedan skall svaras i senare 

skede i rapporten. 

1.3.1. HANDLEDAREN/LEDSTÅNG 

1. Hur skall handledaren fästas i stolpen för att kunna användas i 

trappor med olika vinklar? 

2. Hur skall handledaren skarvas? 

3. Hur skall handledaren vara i förhållande till fortsättningssatsen i 

både vinkel och rak (alltså övergången ifrån 0,9m till 1,1m höjd) 

övergång? 

1.3.2. FYLLNING 

4. Vilket material skall användas? 

5. Hur skall fyllningen fästas? 

6. Hur skall fyllningen utformas för att kunna användas i flera olika 

vinklar? 

1.3.3. RÖR 

7. Hur ska rörfästet konstrueras för att den skall kunna följa en linje 

genom hela trappräcket? 

1.3.4. STOLPEN 

8. Hur skall alla komponenter kunna monteras på stolpen i olika 

vinklar? 

1.3.5. HANTERBARHET 

9. Hur skall produkten utformas för att den ska vara lättmonterbar? 

10. Hur skall produkten packeteras för att den skall kunna förvaras och 

levereras på ett bra sätt? 

1.3.6. UTSEENDE 

11. Hur skall produkten utvecklas för att kunna utföra de nya kraven 

samtidigt som den ska behålla sitt nuvarande utseende? 
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1.4. SYFTE & MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa Lundbergs Produkter AB att 

utveckla produkten alternativt sortimentet Ekerö räcke i metall och göra 

det möjligt att montera räcket i trappor. 

 

Målet med arbetet är att ge Lundbergs en lösning som har samma 

utseende som det nuvarande Ekerö räcke i metall samt kunna anpassas till 

flera olika trappor. Det nya konceptet skall även kunna monteras ihop med 

nuvarande Ekerö räcke i metall. Projektet skall dokumenteras med hjälp av 

en rapport, CAD-modeller, CAD-ritningar och skall presenteras för 

examinator. Eventuellt skall en prototyp tillverkas för att visa att det nya 

konceptet fungerar.  
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2. AVGRÄNSNINGAR 
 

Examensarbetets mål är att resultera i en lösning, med ett så starkt 

underlag som möjligt. Resultatet skall efterlikna Ekerö räcke i metall samt 

fungera i de vanligaste trappvinklarna. 

Gruppen kommer att använda sig av CAD samt utforma en prototyp på 

slutkonceptet för att kunna stärka rapporten med verkliga underlag på om 

konceptet fungerar eller inte. 

 

Gruppen kommer endast att föreslå material till varje komponent på grund 

av den tidsram som tilldelats inte räcker till tester för varje komponent.   

 

Gruppen kommer inte söka patent på produkten/lösningen, kommer 

därmed undvika publicering för att möjliggöra företaget att i framtiden 

söka patent på egen hand.  

 

Projektets fokus kommer att riktas mot funktionen att räcket skall passa i 

de flesta av dagens trappmodeller samt efterlikna Ekerö räcke i metall. 

Genom att använda så många produkter som möjligt av Lundbergs 

nuvarande sortiment så kommer antalet nya artiklar att minska, därmed 

spara eventuella utgifter för företaget. 

 

Gruppen kommer inte göra eventuella priskalkyleringar eftersom fokus 

kommer att ligga på att förändra produkten så lite som möjligt därmed 

minimera förändringar i de nuvarande tillverkningsmetoderna.    
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3. LÖSNINGSMETODER 
 

3.1. PROJEKTPLANERING 
Det första som bör utföras i ett projekt är en noggrann planering inför hela 

processen. Problemet ska formuleras och arbetsuppgifter ska delas ut. Det 

är viktigt att man har tillräckligt med bakgrund inför projektet för att 

kunna få en uppfattning på hur lång processen kommer att bli. Gör man 

en bra planering med bra milstolpar så blir arbetet mycket enklare att 

utföra i tid. Även kostnader kan i vissa fall vara relevant att uppskattas och 

planeras. 

3.1.1.  GANTT-SCHEMA 

Ett Gantt-schema används för att planera processen i ett projekt. Den 

visualiserar en grafisk illustration av projektets olika delar och milstolpar. 

Varje del i processen presenteras med ett horisontellt stolpdiagram där 

varje stolpe visar hur lång tid varje del tar i processens gång. Gantt-

schemat visar alltså på ett väldigt överskådligt sätt när de olika faserna 

skall vara utförda och hur lång tid man har på sig.  

 

 
Figur 3 - Gantt-schema förklaring 

(www.harmonit.se, 2014) 
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3.1.2. GRUPPKONTRAKT 

Syftet med ett gruppkontrakt är att alla medlemmar i ett projekt skall vara 

överens över hur man skall arbeta och vad det finns för konsekvenser när 

inte reglerna följs. Det är viktigt att gruppmedlemmarna diskuterar vad 

som skall stå med i kontraktet eftersom det påverkar alla i gruppen. Här 

kan även olika roller eller ansvar delas ut såsom projektledare, 

materalansvarig m.m. 

I gruppkontraktet skall alla medlemmar skriva under som godkännande av 

alla krav och förutsättningar. 

3.2. IDENTIFIERA PROBLEMET 
I detta avsnitt så beskrivs problemet som ligger till grund för arbetet. För 

att få reda på vad problemet handlar om så bör man ha en bra grund av 

kunskaper om produkten. Detta kräver alltså en väl genomförd analys av 

produkten och problemet. 

3.2.1.  FÖRUNDERSÖKNING 

För att kunna uppnå en bra lösning på problemet så bör en välgjord 

förundersökning utföras. En förundersökning kan utföras på väldigt många 

sätt beroende på vad som skall lösas och hur mycket kunskap 

genomföraren har. Många förundersökningar underlättar väldigt om 

kunskapen är väl dokumenterad sedan tidigare. Samtidigt kan 

förundersökningen vara väldigt svår när det saknas kunskap sedan 

tidigare. Då kan man behöva intervjua människor eller studera problemet 

på andra sätt. 

3.2.2. MARKNADSANALYS 

För att veta om det finns en marknad för den kommande 

problemlösningen så bör man skaffa sig information om marknaden. Man 

analyserar alltså vad som finns ute på marknaden samt vad som är 

intressant för en kund.  

Det är viktigt att analysera vad konkurrenterna har för lösningar på 

problemen för att veta vad som skall alternativt bör göras och vad som 

skall undvikas för att resultera i ett så lyckat resultat som möjligt. Man kan 

även ta hjälp av konkurrenter för att lösa vissa problem som tillexempel 

genom att utveckla deras lösningar. Dock måste patent genomsökas 

kontrolleras för att inte göra intrång på någon annans patent. 

(Entreprenorcentrum, 2014) 
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3.2.3. KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation är en sammanställd information som beskriver vad en 

slutprodukt förväntas att uppfylla. Det är viktigt att den inte går in på 

tekniska lösningar utan listar mätbara värden. Senare i processens gång 

kommer de framtagna koncepten jämföras med kravspecifikationen för att 

säkerställa att de krav som beställaren angivit är genomförda. 

3.2.4.  FUNKTIONSANALYS 

För att förstå produktens syfte så skapas en funktionsanalys. Den fastställer 

vad produkten skall ha för funktioner. Den skall dock inte förklara hur 

dessa funktioner skall lösas. 

En funktionsanalys är uppdelat i olika delar. Det finns huvudfunktion, 

delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen är det huvudsakliga 

problem den löser. Delfunktionen är därefter villkoren att huvudfunktionen 

skall uppfyllas. Stödfunktionen är inte alltid nödvändig då den ofta bara 

förklarar ett kundkrav för att stå ut från konkurrenterna. (Funktionsanalys, 

2014) 

 

 
Figur 4 - Funktionsanalys 
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3.3. IDEGENERERING 
3.3.1. BRAINSTORMING 

Brainstorming används i fasen idégenerering, med syfte att effektivt få 

fram så många olika idéer som möjligt. Därför är det viktigt i detta stadium 

att vara väldigt kreativ. För att öka kreativiteten hos gruppmedlemmar 

används ofta olika metoder av brainstorming. En idé i början kan anses 

som väldigt vild eller dålig men kan i slutet leda till det bästa konceptet. 

Det är alltså väldigt viktigt att inte kritisera de olika idéerna i detta stadium, 

utan att lägga fokus på kvantitet.   

3.3.2. BRAIN WRITING 

Brain Writing är en metod inom brainstorming. I denna metod så skall alla 

medlemmar i en grupp generera idéer individuellt. Tiden kan variera 

mellan olika projekt, men tanken är att varje individ skall komma med så 

många idéer som möjligt till ett möte. Därefter skall gruppen ta del av 

varandras idéer och eventuellt kombinera och spåna vidare på idéerna. 

Gemensamt sållar man bort de idéer som inte verkar trovärdiga att arbeta 

vidare med. I slutet av denna metod har man alltså ett antal grova idéer 

som kan kombineras och arbeta vidare med. (www.psykologifabriken.se, 

2014) 

 

3.4. KONCEPTUTVÄRDERING 
 

För att kunna välja rätt koncept utifrån idégenereringen, så finns vissa 

metoder att använda sig av. De metoder som användes var Pughs matris 

och QFD (Quality function deployment), dessa beskrivs nedan. 
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3.4.1. PUGHS MATRIS 

Verktyget är en utvärderingsmatris som används i slutet av koncept-

utvärderingen för att utvärdera och välja det bästa konceptet. Pughs matris 

är det sista steget inom 4-stegsmetoden.  

De tre stegen innan är: lämplig mot marknaden, finns teknologin och 

uppfyller konceptet funktionsanalysen. När dessa är utförda utvärderas 

den inom Pughs matris där koncepten viktas med hjälp utav plus och 

minus gentemot en liknande produkt samt funktionsanalysen, för att 

sedan få reella siffror som visar hur konkurrenskraftiga koncepten 

verkligen är. 

 

Användning: 

Skriv ner de kraven som skall uppfyllas under kolumnen ”krav” 

Vikta kraven med skala 1-5 där ett mindre viktigt krav får 1 och ett mycket 

viktigt krav får betyget 5 

Använd en befintlig produkt som referens, den används sedan som 

utgångspunkt när du poängsätter alla olika koncept. Värdet på denna 

referens har alltså betyget 0 

Vid poängsättningen används skalan -2 då den är mycket sämre, 0 när den 

är likvärdig med referenskonceptet och +2 när den är mycket bättre än 

referensen. 

Mätresultatet och det koncept som uppfyller kundkraven - absolut det 

bästa bör väljas 

 

Nackdelar -  

 Tidskrävande 

 Egna antaganden 

 

Fördelar +  

 Användarvänligt 

 Tydlig bild på vilka koncept som är bra samt dåliga 

 Ett bra koncept kan ha en stor svaghet, då visas det oftast här 

 Ett dåligt koncept kan vara riktigt stark på någon punkt, då visas det 

oftast här 

 

(Decision making confidence, 2014)  
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3.4.2.  QFD 

QFD (Quality Function Deployment) är ett verktyg som används för att 

omvandla kundkrav till tekniska funktioner. Detta görs för att enklare 

komma fram till en mer tilltalande produkt. Med andra ord så gör man om 

kundkrav till produktkrav. 

I QFD:n så listar man alla krav och värderar därefter dem på en skala 1-5, 

där 5 är viktigast. Även vilka egenskaper som anses vara viktigast ges ut i  

QFD:n. Detta sparar utvecklaren otroligt mycket tid. 

 

QFD:n är uppdelad i 6 olika steg. 

1. I första steget så skall man identifiera krav och önskemål från 

kunden och därefter värdera på hur viktigt dessa krav är.  

2. Sedan skall man med hjälp av funktionsanalysen skriva ned de 

egenskaper produkten skall ha. Det är dessa egenskaper som skall 

uppfylla kundönskemålen.  

3. I detta steg så skall man ange ett värde som talar om hur starkt 

sambandet är mellan produktegenskap (kolonn) och kundönskemål 

(rad). Där rad och kolonn möts så sätts något av värdena 0,1,3 eller 

9, där 9 är starkt samband och tom ruta (0) inget samband. 

4. När matrisen sen är ifylld så kan man ta reda på hur viktiga 

produktegenskaperna är med hjälp av att multiplicera viktningen på 

kundkraven med sambandsvärdet, och sedan addera alla tal till en 

summa. Detta värde förs sedan in under matrisen. 

5. När man sedan fått sitt värde på egenskaperna så brukar man ofta 

sätta ut målvärdena. Oftast så är målvärdet bara en riktlinje och 

man vill bara nå en sådant högt eller lågt värde som möjligt. 

  

Figur 5 - QFD 
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6. Ofta så används en extra matris i QFD:n till höger, detta är en 

konkurrentsanalys. Här testas ens egna koncept samt 

konkurrenternas produkter mot de önskade kundkraven. Även en 

likvärdig matris kan placeras under QFD:n för att jämföra sitt egna 

koncepts tekniska prestanda gentemot konkurrenternas produkter. 

 

(Rolf Lövgren MDH QFD, 2014) 

 

3.5. KONCEPTUTVECKLING 
3.5.1. DESIGN FOR MANUFACTURING (DFM) 

Vid större tillverkningsvolymer är det viktigt att tänka hur man kan 

reducera kostnaderna genom att förenkla tillverkningen. Ungefär 70 % av 

produktens kostnader ligger oftast i tillverkningen alltså material, 

processen och montering. Det gör att utvecklaren måste hela tiden 

utveckla produkten efter en lönsam produktion. DFM har några principer 

som skall följas för att reducera kostnaderna. 

- Minska antalet komponenter 

Färre antal komponenter innebär mindre inköp, mindre lager, 

processtiden minskar, utvecklingstiden minskar, färre maskiner och 

verktyg, minskad monteringstid och svårhetsgrad, servicekostnad 

minskar och tester etc.  

- Användning av standard komponenter 

Det är billigare att tillverka en standardkomponent än en 

specialtillverkad komponent. 

- Undvika lösa fästningsmetoder 

Det går snabbare därmed billigare att använda till exempel nitar för 

att minska monteringstiden. 

- Minskad storlek på delar 

Mindre delar gör det enklare att arbeta med, samt fler maskiner kan 

arbeta med dem. 

- Färre tillverkningssteg 

Reducera tillverkningstegen kan vara att minska svetsningar eller ta 

bort en bockning m.m. Detta gör att fabriken ofta slipper flytta delar 

runt i lokalerna. 
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3.5.2. FMEA 

En FMEA (Fault Mode and Effect Analysis) är ett verktyg som används för 

att förutse olika risker och fel hos en produkt. När man utvecklar en 

produkt så får inga situationer vara oförutsedda. Därför är det viktigt att 

göra en ordentlig FMEA. Ju senare man upptäcker ett fel i processen desto 

större kostnad kommer det att bli att åtgärda problemet. 

 

FMEA går ut på att man listar de komponenter som kan utsättas för risker 

eller fel. Sedan viktar man på en skala 1-10 på effekt, uppträdes-

sannolikheten och upptäcksannolikheten. Man får sedan ut ett risktal i 

slutet av verktyget. Har man ett högt risktal så är det ett tecken på en dålig 

komponent.  

(Rektron - FMEA, 2014) 

3.6. TILLVERKNING 
3.6.1. PROTOTYPTILLVERKNING 

Ofta måste en prototyp tillverkas för att kunna undersöka hur konceptet 

beter sig i verkligheten under olika förutsättningar. Den kan även vara 

gynnsamt om man vill visa sitt koncept till en intressent för att få en bättre 

uppfattning om hur konceptet fungerar. I en prototyp så ligger fokus hos 

produktens funktioner och inte det visuella. Vill man framhäva sitt 

koncepts utseende brukar man sträva efter en modell istället.  

3.6.2. CAD-MODELL 

Med hjälp av CAD (Computer-Aided Design) så kan man med hjälp av en 

dator göra sin modell i 3d. Ofta när man måttsätter en produkt kan det 

vara svårt att visualisera hur produkten verkligen ser ut. I CAD kan man på 

ett enkelt sätt se proportioner och komponenter som inte går ihop i 

verkligheten. 

Man kan även med hjälp av CAD få ut en CNC-kod (Computer Numeric 

Control) som gör att man kan sedan kan mata in i en fräs eller en 3d-

skrivare som därefter kan skapa en verklig modell. 

CAD-programmet som används i detta projekt heter Solid Works. 

3.7. PROJEKTGRUPPSUTVÄRDERING 
3.7.1. PIPS-ANALYS 

En Pips-analys (Phases of Integrated Problem Solving) sammanfattar hur 

bra ett projektteam har arbetat tillsammans. I analysen så ställs olika frågor 

som man därefter svarar med en skala 1-5. Till exempel ”Förutsåg gruppen 

och planerade för potentiella problem?”. Stämmer detta så svarar man ”5” 

om detta inte stämmer alls så svarar man ”1”. 
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4. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

4.1.  PROCESSBESKRIVNING 
 

En processbeskrivning gjordes för att kunna få en överblick över de 

verktyg och i vilken ordning de utförs. Detta används sedan som ett stöd 

tillsammans med Gantt-schemat för att se vad som skall göras och med 

vilka verktyg.  
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4.1.1. GANTT-SCHEMA 

Bland det första gruppen gjorde i projektet var att arbeta fram ett Gantt-schema 
för att kunna planera projektet. Schemat byggdes utefter hur lång utsträckning 
kursen var på samt hur många timmar det innebar för varje gruppmedlem. 
Gruppen planerade sedan in de olika momenten och designverktygen som 
behövs för att lösa problemet. (Se bilaga 1) 

4.1.2. GRUPPKONTRAKT 

Inför projektets gång utformades ett gruppkontrakt för att kunna dela upp de 
olika ansvarsområdena samt hur olika twister ska behandlas. (Se bilaga 2) 
 

4.2. IDENTIFIERA PROBLEM 
4.2.1. FÖRUNDERSÖKNING 

Produkten 

Det nuvarande Ekerö metallräcke är utrustat med många olika 

komponenter som gör det enkelt att anpassa räcket till olika platser. 

Räcket köps i en grundsats där två sektioner medföljer och kan därefter 

utökas med en sektion i taget med hjälp av en tilläggsats. Dessa finns i 

både sido- och golvmontering. (Lundbergs katalog, 2014) 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 - Grundsats Figur 6 - Tilläggssats 
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I grundsatsen finns 3 st stolpar som monteras ihop med 

4 st rör med hjälp av skruvar och gängtapp. Gängtappen 

monteras på rören och placeras sedan i hålen på stolpen, 

efter det kan nästa rör monteras på andra sidan av 

stolpen. Vill man inte montera tilläggsatsen så medföljer 

skruv för ett avslut på sektionen.  

Det finns även ett hörnset till reglarna som kan monteras 

i ett 90 graders hörn. Dessa har samma gänga som rören 

och kan endast monteras med hjälp av gängtappen. 

(Lundbergs katalog, 2014) 

 

 

 

 

Till Ekerö metallräcke finns två olika slags ledstänger att välja mellan. Man 

kan välja mellan trä eller svart metall. Även till dessa finns ett hörnfäste för 

montering i en 90 graders kant. För förlängning av handledaren finns en 

skarvdel som fungerar som ett rör vilket döljer själva skarvningen.  

För att få ett stabilt räcke finns även ett väggfäste för handledaren. 

(Lundbergs katalog, 2014) 

 

 

 

 

 

  

Figur 9 - Tillbehör till Ekerö räcke i metall Figur 10 – Vinklar och skarvning 

Figur 8 - Rörvinkel 
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Det finns två fyllningar i olika material och utseenden.  

Polykarbonatfyllningen - en transparent skiva som ger ett lustigt intryck, är 

slittåligt och passar såväl inomhus som utomhus.  

Ribbad eukalyptusfyllning i trä – passar utomhus och ger ett bra insyns-

skydd. 

 

Skivorna har 4 st förborrade hål där man kan montera fyllningsfästet som 

sedan skruvas på rören (Lundbergs katalog, 2014). 

Se produktblad i bilaga 3. 

 

Se monteringsanvisningar i bilaga 4. 

Trappor 

En trappa kan vara utformad på olika sätt. Dock måste vissa regler följas 

för att trappan skall vara säker för användaren. När trappor används 

utanför privat bruk så är det extra viktigt att följa de regler som är 

utformade för arbetsmiljöer då inte trappan ska utsätta någon för risk 

under akutsituationer.  

  

Figur 11 - Olika sorter av fyllningar 
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Några råd som arbetsmiljö verket listar är: 

- Trappstegen skall ha en steghöjd på minst 175 mm och stegdjupet 

bör minst vara 250 mm. Detta innebär en lutning på ca 35°. 

- Trappor med fler än 18 trappsteg bör delas upp i flera delar med 

vilplan mellan trapploppen. 

- Trappor med fler än tre trappsteg bör ett räcke med höjden 900 

mm mätt ifrån stegnosen.  

- Ledstång bör finnas på båda sidor av trappan. 

- En trappa skall inte vara smalare än 800 mm för att få plats med en 

bår. 

- Om det uppstår möten i trappan bör trappan vara minst 1200 mm 

bred. 

- Mellan en dörr och nedgående trappa eller trappsteg skall det 

finnas ett trapplan som normalt bör vara lika djupt som trappan är 

bred. 

- Ett halkskydd bör vara monterat som går över kanten. 

- Enstaka trappsteg skall undvikas för att inte snubbla. 

 

(Utformning av trappor, 2014) 

 

Då trappräcket skall vara utformat för även privata bruk så gjorde 

Lundbergs ett beslut att öka gradantalet upp till 38°. 

Regler & Råd 

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar 

ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. 

Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en 

människa. 

 

Allmänna råd: 

Räcken i trapplopp bör vara minst 900 mm höga. Om en öppning vid sidan 

av ett trapplopp är större än 400 mm från golvet bör räcket vara minst 

1100 mm högt. 

Räcket på trapplan inom den skilda bostadslägenheten bör vara minst  

900 mm hög. 

Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten bör vara 

minst 900 mm hög. Samma här, om våningshöjden är större än tre meter 

så skall räcket vara 1100 mm högt. 
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Regler för glas räcken 

Glasytor som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem 

skall utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och 

infästningar skall tåla dynamiska påfrestningar av en människa. 

 

Stående ribbor/rör 

För att det inte ska vara möjligt att klättra på räcket så skall eventuella 

ribbor vara stående. Om man mot förmodan vi ha någon sorts liggande 

ribbor så ska framsidan glas eller liknande material så att det inte blir 

möjligt att klättra. 

 

Öppningsbredd 

Det skall aldrig vara mer än 100 mm brett mellan ribbor i lodrätt eller 

vågrätt riktning för att inte barn skall ramla igenom. 

 

Regler där barn kan vistas 

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av  

800 mm, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör 

vara högst 100 mm breda. 

Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan 

ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst  

50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett 

trapplan eller golv bör vara högst 100 mm. 

Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte 

kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör 

undvikas. (Bygga och förvalta, 2014) 
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Problemet 

Produkten som skall utvecklas är anpassad för att monteras på plana ytor. 

Eftersom räcket nu skall monteras i trappor och skall passa i flera olika 

vinklar så uppstår en del problem som måste tänkas igenom och lösas 

med hjälp av nya komponenter och modifieringar. 

 

 

Handledaren/ledstång 

Handledaren blir ett problem när den 

monteras i en vinkel då hålet i stången är för 

litet i olika vinklar. Dessutom kan inte 

handledaren fästas eftersom fästet är stelt i 

den befintliga produkten. 

 

 

Röret 

Hålet i stången där röret skall fästas är för 

tillfället 10,5mm, lika stor är gängan. Det vill 

säga att röret endast kan fästas i en plan yta. 

Detta blir alltså även det ett problem. 

 

 

Fyllning 

Eftersom Lundbergs befintliga fyllning är utformad efter Ekerö metallräcke 

med förborrade hål så kommer inte denna passa i flera vinklar. Dels 

hamnar inte fästningshålen på rätt ställe och formen på skivan kommer 

inte att passa i flera vinklar. 

 

 

Hopmontering med Ekerö metallräcke 

Eftersom trappräcket skall vara 90 mm högt så kommer varken rören eller 

ledstången passa till den befintliga produkten som skall sättas ihop innan 

och efter trappan. Detta blir också ett problem som skall lösas. 

 

  

Figur 12 - Handledare och rör 

monteringshänvisning 
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4.2.2. FUNKTIONSANALYS 

 

För att på enklaste sätt förstå vad produktetens huvudsyfte är och vad som 

krävs för att möjliggöra denna, så skapade gruppen denna funktionsanalys.  
 

  

 Medge säkerhet    H 

 Passa olika trappor   D 

 Vara lätthanterlig    D  

 Medge kvalitetkänsla   D 

 Äga hållbarhet    U 

 Äga enkelhet    U   

 Äga stabilitet    U  

 Äga enkelt underhåll och reparation  U   

 Passa olika lutningar   U  

 Tillåta ihopmontering med Ekerö trappräcke U       

 Passande fyllning    U 

 Erhålla hög affordance   U  

 Tilltalande utformning   S  

 
(Huvudfunktion = H, Delfunktion = D, Underfunktion = U, Stödfunktion = S) 

 

 
Figur 13 - Funktionsanalys 
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4.2.3. KONKURRENTSANALYS 

 

Inoxa QS 

Räckesmodell QS stång finns med olika stänger och kan formas från tre-

upp till nio stycken olika utseenden utefter placering och dylikt. 

Den rostfria stången monteras i så kallade stånghållare på utsidan av 

stolpen och kan anta alla relevanta vinklar i trappor. 

Detta trappräcke har ingen fyllning utan har ett avstånd mellan varje stång 

på 100 mm. Det är endast vid plan yta som de har en fyllning utav glas och 

har då inga stänger.  

(QS Stångräcken, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dala Ledstång & Snickeri AB 

Dala ledstång är ett företag som bygger trappräcken efter kundens 

önskemål. Detta leder till att du får ett trappräcke som passar exakt din 

trapp och miljö. På bilden ser du en trapp i trä samt en ledstång längs med 

väggen. (Dala Ledstång & Snickeri - Trappräcken, 2014) 

 

 

Figur 14 - Inoxa QS Trappräcke  

Figur 15 - Inoxa QS Trappräcke 2  

Figur 16 - Dala Ledstång & Snickeri AB Trappräcke 
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Lundbergs Produkter AB 

 

Trappräcke som säljs i delar samt som paket. Detta är ett trappräcke som 

tillhör Lundbergs sortiment och är en blandning mellan trä och aluminium. 

Trappräcket kan monteras i alla relevanta vinklar.  

(Räckespelare aluminium, 2014) 

 

 

 

  

Figur 17 – Trappräcke ur Lundbergs sortiment 
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4.2.4. KRAVSPECIFIKATION 

 

Kravspecifikationen är utformad efter företagets krav, lagstiftning och 

tillverkarens avgränsningar, krav och direktiv. 

 

Bakgrund:  Lundbergs Produkter AB erbjuder ett av marknadens 

starkaste utbud av inredningsprodukter i hög kvalitet med 

unik design och funktion. 

Funktion:  Att leda en person upp- och nedför en trappa säkert. 

Användning:  Barnsäker. 

Inga vassa kanter. 

Ska uppfylla boverkets regler för trappa i inom- och 

utomhusbruk. 

Konstruktion:  Ska passa de vanligaste trappmodellerna inomhus och 

utomhus. 

Ska innehålla så få delar som möjligt. 

Ska likna Ekerö så mycket så möjligt. 

Ska passa till befintlig handledare L=2300 mm ∅ = 45 mm. 

Ska vara DIY (Do it yourself) kundvänlig gällande montering 

och pris. 

Ska kunna säljas i butik. 

Montering:  DIY (Do it yourself), kunden ska kunna montera ihop 

produkten själv. 

Service:  Rengöringsbar. 

Möjlighet att byta delar. 

Miljötålighet:  Ska tåla klimat för inomhus- och utomhusbruk. 

Miljöpåverkan:  Ska följa boverkets regelverk. 

Uppbyggnad:  Handledare. 

Stolpar. 

Fyllning. 

Märkning:  God affordance. 

Samband:  Trappräcket ska fungera att montera ihop med Ekerö räcke i 

metall. 
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4.3. IDEGENERERING 
 

4.3.1. BRAINSTORMING 

Långt innan kursens start, utformades projektgruppen och författarna fick 

kontakten med företaget Lundbergs. Beslutet att träffa företaget för att få 

en överblick på uppgiften och företaget i ett tidigt skede, för att kunna 

tänka i och fundera fritt utan att vara pressad av tiden. När det väl var dags 

för brainstorming valde författarna att använda sig av metoden Brain 

Writing, då de använt sig av denna metod tidigare och anser att den 

fungerar. 

Varje individ i gruppen fick 15 minuter att skriva ner så många olika idéer 

de hade som kunde lösa problemen. Sedan presenterade varje individ 

idéerna för varandra utan att gå in på detaljer för att sedan kunna utöka till 

fler idéer på grund av olika uppfattningar av lösningen. Här var det viktigt 

att veta att ingenting får uppfattas som sämre, utan att även från den 

minsta idén kan en lösning uppstå.  

 

Ett slags rörligt skarvningsrör. 

Stort hål på stolpen. 

Vinkel vid varje stolpe. 

Kedja. 

Spår för stolpar. 

Vinkelfäste på stolpen, inget hål. 

Gångjärn.  

Hål i stolpen. 

Skarvning. 

Pinne i pinne. 

Rörligt fäste. 

Öppet fäste för trä räcket. 

Rörligt fäste för trä räcket. 

Större hål för trä räcket, så att den 

går i oavsett vinkel. 

Stolparna är raka med böjt fäste 

för träpinnen. 

Lodräta skyddspinnar = inget 

glas. 

Hack i träpinnen så att den går i 

befintligt hål. 

Mjukare material på pinnen så att 

den går i hål. 

Stolparna går att bända med 

något slags verktyg så att man får 

dem exakt som man vill. 

Gångjärn i mellanpinnarna för att 

kunna följa vinkeln i trappen. 

Annat material på täckningen. 

En täckning där man har gångjärn 

i varje hörn som gör att den går 

att ha som en romb eller som en 

fyrkant(lite som en tumstock). 

Istället för pinnar en vajer som 

man spänner rakt över. 

Hack (som ett kugghjul) nere i 

stolpen som gör att man kan luta 

stolpen som man vill och när man 

drar åt så sitter den så.  

Inga hål, man borrar själv det 

önskade positionen på hålen och 

i vilken vinkel. 

Standardvinkla på fyllningen så 

att man köper den man behöver 

till sin trapp. 

Skarvning. 

Olika mallar för utskärning. 
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Träpanel. 

Delad fyllning. 

Glas panel. 

Spår för fyllning. 

 

Efter detta förklarade var och en hur man tänkt med varje idé, det 

resulterade i mycket skissande på tavlor och klippande i papper för att 

testa vinklar. När författarana fått en förståelse för varje idé började 

diskussioner om huruvida varje idé verkligen löste problemet eller inte och 

kunde på så sätt sålla ut irrelevanta lösningar. Författarna fick sedan fram 

några olika idéer som de ville diskutera vidare med företaget för att se att 

man är på rätt spår. Idéerna skissades först ner men gruppen tog beslutet 

att rita upp det grovt i 3D-CAD för att på ett mer utförligt sätt presentera 

de första idéerna. (Se bilaga 5)  

 

Problemet bestod av fyra huvudproblem. Hur reglarna skulle klara av flera 

vinklar, hur handledaren skulle fästas för att klara flera vinklar, hur 

fyllningen skulle vara anpassad till flera vinklar och hur trappräcket skulle 

monteras ihop med fortsättande räcke. Nedan finns de idéer som gruppen 

kom fram till med hjälp av brainstorming. 

 

 

 

Ett gångjärn som gör att reglarna kan modifieras 

efter önskad vinkel. En fördel med denna idé är att 

inte stolparna eller reglarna behövs ändras över 

huvudtaget. I gångjärnet finns en gänga som 

passar den befintliga gängan i produkten så att 

man lätt skall kunna montera de befintliga 

reglarna. Nackdelen med denna är att den kan 

vara dyr att ta fram samt att rören inte följer 

samma symetriska linje som Ekerö metallräcke. 

(Figur 18) 

 

 

 

 

Figur 19 visar hur reglarna monteras på stolpen 

med hjälp av gångjärnet. 

  

Figur 18 – Idé 1. CAD-modell av gångjärn  

Figur 19 - Idé 1. CAD-modell 

monteringshänvisning 
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Figur 20 - Idé 2. Stort hål i stolpen 

Figur 22 - Idé 3. Gummipackning till 

idé 1. 

Figur 21 - Idé 3. Gummipackning monterad 

Figur 23 - Idé 4. Mindre gummipackning 

En annan idé var att göra hålet för reglarna större 

så att de kan monteras upp till en vinkel på 38˚. 

Nackdelen blir att i vissa grader kan ett hål bli 

synligt och gängan mellan reglarna kommer alltid 

vara synligt i Figur 21. 

 

 

 

 

Figur 22 är en packning som kan fästas på 

föregående idé. Denna gummipackning kan på 

grund av sitt mjuka material böjas efter önskad 

vinkel. Samtidigt så täcker packningen de hål som 

förra idén inte gjorde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 visas hur packningen monsteras i hålet. 

Eftersom reglarna skruvas ihop så håller det 

packningen på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan variant av en packning var att ha två 

identiska packningar på varsin sida av stolpen. 

Detta täcker alltså inte hålet i alla vinklar men 

täcker alltid gängan. (Figur 24) 
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En vinkel på toppen av stolpen som finns i vissa 

vinklar. Så att kunden lätt skall kunna köpa en stolpe 

som är anpassad till ett spann mellan flera vinklar. 

På så sätt kan handledaren monteras på stolpen i 

den vinkeln som stolpen är anpassad till. Nackdelen 

är att det måste finnas flera olika stolpar tillgängliga 

för att kunna fungera till flera olika sorters trappor. 

(Figur 25) 

 

 

 

 

Detta handledarfäste liknar det fäste som finns på 

Ekerö metallräcke. Skillnaden är att det finns en led 

inbyggd som gör fästet rörligt och på så sätt 

möjliggör montering i en stor variation av vinklar. 

Vid vidare utveckling bör tillverkningssätt tänkas ut. 

(Figur 26) 

 

 

 

 

 

 

En slags täckande cirkel med två leder på varsin sida 

gör så att handledaren kan monteras och skarvas i 

cirkeln samtidigt som den har en lutning. Vid 

vidareutveckling bör tillverkningssätt tänkas ut. 

(Figur 27) 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 - Idé 5. Bockat handledarfäste 

Figur 25 - Idé 6. Rörligt handledarfäste 

Figur 26 - Idé 7. Rörligt handledarfäste 

med skarvningsöverlappning 
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Figur 28 visar hur en skiva kan kapas enkelt 

för en kund. Eftersom ett krav i 

kravspecifikationen var att produkten måste 

vara en ”Do It Yourself” och enkel att hantera. 

Figur 29 visar en idé om hur en skiva kan 

kapas och sedan med hjälp av två delar 

monteras och fylla en vinklad trapp.  

 

 

 

 

 

 

Här visas olika varianter av fyllningar som kan kapas till olika vinklar. 

Nackdelen med denna idé är att det blir mer arbete för kunden då skivan 

måste kapas efter önskad vinkel.   

Figur 27 - Idé 8. Kapningshänvisning för 

fyllning 

Figur 28 - Idé 8. Olika varianter av fyllningar 
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4.4. KONCEPTGENERERING & UTVÄRDERING 
 

Idéer som arbetats fram utifrån brainstorming samt diskuterats med 

Uppdragsgivarna på Lundbergs resulterade i koncept.  

Bilderna nedan är uppbyggda av flera olika lösningar och dess koncept. 

Varje bild är inte bestämd att delarna måste fungera med just en annan 

utan är uppbyggda som ett sorts pussel för att se hur olika lösningar 

fungerar och ser ut monterade med en annan.  

 

4.4.1. ÖVERBLICK KONCEPT 

Figur 30 och 31 visar en helhetsblick över Ekerö räcke i metall hopmonterat med 

gruppens olika koncept. 

 

 
  

Figur 29 - Flera koncept ihopsatta. Exempel 1. 

Figur 30 - Flera koncept ihopsatta. Exempel 2. 
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Figur 32 visar en överblick där Ekerö originalräcke finns med samt våra koncept där ingen 

fyllning används och istället mer tätt placerade stolpar samt en förgrening som tillåter 

trappräcket att sammanfogas med originalräcket. Soffa samt bord är utplacerade för att 

visualisera korrekta proportioner. 

 

 

4.4.2. KONCEPTFÖRSLAG 

 

Koncept 1 

 

Koncept 1 handlar om att få rören i staketet att fungera i olika vinklar. 

Detta så att man inte behöver konstruera om stolpen för att ens räcke skall 

fungera. 

 

 

 

Koncept 1.A 

 

Gummipackning som döljer gängtapp som 

syns vid vinklad yta. Denna fästs på slutet av 

röret. Eftersom denna är gjord i gummi så 

tillåts en vinkel upp till 38°. 

 

 

 

 

 

  

Figur 31 - Ekerö original och sammanfogning 

Figur 32 – Koncept 1.a Gummipackning 

som döljer gängan 
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Figur 33 - Koncept 1.b Gummipackning 

för hålet på stolpen 

Koncept 1.B 

 

Gummipackning som träs i stolpens hål. 

Denna packning möjliggör stabilt stöd för 

röret samtidigt som den tillåter röret att vara 

i vinklat läge. 

 

 

 

 

 

 

Koncept 1.C 

 

Gummipackning av samma form som 

koncept 1.b fast delad på mitten. Detta tack 

vare symetrisk form som möjliggör enklare 

montering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 1.D 

 

Gångjärn som monteras på med hjälp av 

samma system som det befintliga räcket 

Ekerö. Detta koncept möjliggör olika vinklar 

samt vanliga hål i stolpen.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 34 - Koncept 1.c Gummipackning 

delad 

Figur 35 - Koncept 1.d Gångjärn för rör 
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Figur 36 - Koncept 2.a 

Monteringsmetod för rörligt 

skarvningsrör 

Koncept 2 

Koncept 2 handlar om att möjliggöra vinklat läge för träräcket, även kallat 

handledaren. Handledare skall fungera från 0 graders lutning upptill 38˚.  

 

 

 

Koncept 2.A 

 

Rör som är fäst i stolpen och monteras sedan 

med hjälp av en hatt samt en skruv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2.B 

 

Samma tanke som i koncept 2.B dock utan 

skruv och träs istället på och hakar i ett spår på 

stolpen. 

 

 

 

 

 

Koncept 2.C 

 

”Rör” som är monterat på stolpen redan från 

fabrik. Användaren behöver inte göra något 

extra utöver att applicera handledaren i röret. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 37 - Koncept 2.b Montering utan 

skruv 

Figur 38 - Koncept 2.c Ej borttagbar 
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Koncept 2.D 

 

Öppet huvud med ledad ”gungbräda” som 

handledaren sedan monteras på. Detta leder till 

att alla vinklar fungerar. 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2.E 

 

Stel stolpe som inte fungerar i alla olika 

lutningar. Detta koncepts tanke är att finnas i 

några olika standardvinklar och användaren 

använder sig sedan utav den som är mest 

lämplig.  

 

 

 

 

Koncept 3 

Koncept 3 handlar om att räcket är uppbyggt vinkelrätt mot trappen och 

gör att man inte behöver ha ledade rör och handledare beroende på 

trappens lutning. Detta koncept gjordes trots projektdirektiven och 

gjordes endast för att se hur det kunde se ut.  

 

 

 

Koncept 3.A 

 

Vinkelrät stolpe som gör att alla Ekerös 

delar fungerar. 

Är dock emot Lundbergs restriktioner. 

 

 

 

 

 

Figur 39 - Koncept 2.d Rörligt fäste för 

handledaren 

Figur 40 - Koncept 2.e Bockad 

överkant på stolpen 

Figur 41 - Koncept 3.a Lodrät montering längs 

trappa 
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Koncept 4 

Koncept 4 handlar om att följa boverkets regler när det gäller fyllning. Idag 

använder sig de av en polykarbonatskiva och här visas koncept på hur man 

får fyllningen att passa i de olika vinklarna. 

 

 

Koncept 4.A 

 

Genom att ta reda på lutningen i sin trapp kan man sedan med hjälp av 

medföljd mall kapa sin fyllning. Denna fyllning blir sedan i två delar som 

sedan kan placeras i trappen samt följer boverkets regler.  

 

 

 

 

Koncept 4.B 

 

Genom att placera rören med 

maximalt 100 mm mellanrum, 

behövs ingen fyllning så länge 

räcket inte är vågrätt. 

Detta koncept tillåter trapp-

räcket att vara i vinklar från 0˚ 

upptill 38˚ utan fyllning.  

 

 

 

Figur 43 - Koncept 4.a Kapningsmetod Figur 42 - Koncept 4.a Monterad fyllning 

Figur 44 - Koncept 4.b Flera rör, utan fyllning 
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Koncept 5 

Koncept 5 fokuserar på att sammanfoga det befintliga Ekerö räcket i metall 

med gruppens trappräcke. Trappräcket är 200 mm lägre än handledaren 

vilket leder till vissa komplikationer där emellan. 

 

 

 

Koncept 5.A 

 

Två adapterplattor som tillåter Ekerö räcke att 

sammanfogas med gruppens räcke oavsett om du 

har två eller 7 stänger som beskrivs på koncept 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5.B 

 

Ingen sammanfogning utan skarvas en 

kort del med hjälp av de befintliga delar 

som finns i sortimentet. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 45 - Koncept 5.a Adapter för 

skarvning 

Figur 46 - Koncept 5.b Stolpe tätt monterad 
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4.4.3. PUGHS MATRIS 

 

Då räcket bidrog med många olika problem som skulle lösas med hjälp av 

komponenter så gjordes mer än en Pughs matris. 

 

Ett av dessa problem var rörens fäste i stolparna vilket gruppen hade flera 

olika slags lösningar på. Ett av koncepten användes som referens då det 

handlar om en komponent till just Ekerö räcke i metall. 

 
Tabell 1- Pughs matris för rörens fäste i stolparna 

Rörens fäste i stolparna 

Kriterier Vikt Koncept 

1.A  

Koncept 

1.B  

Koncept 

1.C  

Koncept 

1.D 

Utan 

packning 

Fungera upp till 

38˚ 

5 0 0 0 0 0 

Billig 3 0 -1 -1 -2 +1 

Enkel montering 3 0 -1 0 0 +1 

Följa en linje 4 0 0 0 -2 0 

Stabilitet 4 0 +1 +1 +2 -2 

Snygg 3 0 +1 +1 0 -2 

Resultat utan viktning 0 0 +1 -2 -2 

Resultat med viktning 0 1 +4 -6 -8 

 

Ett annat problem som skulle lösas var handledarens fäste. Även här 

användes ett koncept som referens. 

 
Tabell 2 - Pughs matris för Handledarens fäste 

Handledarens fäste 

Kriterier Vikt Koncept 

2.A 

Koncept 

2.B 

Koncept 

2.C 

Koncept 

2.D 

Koncept 

2.E 

Fungera upp till 

38˚ 

5 0 0 0 0 -2 

Billig 3 0 -1 0 -1 +2 

Enkel montering 3 0 +1 +1 +1 -2 

Snygg 4 0 0 +1 -1 -1 

Stabilitet 5 0 -1 0 -1 -1 

Skarvning 3 0 0 0 -1 -1 

Resultat utan viktning 0 -1 2 -3 -5 

Resultat med viktning 0 -5 +7 -12 -22 
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Nästa problemområde som skulle utvärderas var fyllningen. 

 
Tabell 3 - Pughs matris för fyllning 

Fyllning 

Kriterier Vikt Koncept 4.A Koncept 4.B 

Fungera upp till 38˚ 5 0 0 

Billig 3 0 +1 

Enkel montering 4 0 +2 

Liknar Ekerö räcke i 

metall 

4 0 -2 

Säker 5 0 0 

Snygg 3 0 -1 

Resultat utan viktning 0 0 

Resultat med viktning 0 0 

 

Resultat av Pughs matris 

Gruppen diskuterade och kom fram till att det inte behövdes en Pughs 

matris för koncept 5.a då inte företaget ville ha ytterligare en komponent 

och 5.b behövs för att få stabilitet i trappräcket.  

 

Verktyget visade bra resultat som gav gruppen mycket nödvändig statistik 

inom koncepten. Vinnaren i Pughs matris för ”rörets fäste i stolparna” blev 

Koncept 1.C, där den bidrog med mycket positiva egenskaper och inte så 

mycket negativa.  

I matris två, där handledarens fäste utvärderades vann Koncept 2.C med 

väldigt stora marginaler.  

Den sista matrisen visade lika resultat på båda koncepten även när de var 

så pass olika och hade mycket olika egenskaper.  

 

Gruppen diskuterade resultaten och valde att fortsätta utvärdera ett fler 

antal koncept i QFD:n då det var mycket olika lösningar som skulle fungera 

ihop med varandra och även för att inte utesluta möjliga koncept för tidigt. 

Därför ville gruppen se resultatet ifrån ett annat perspektiv i form av en 

QFD och har sedan större underlag inför valet av slutkoncept. 
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4.4.4. QFD 

 

Gruppen arbetade fram en QFD där Lundbergs krav ställdes mot de olika 

koncepten och kom fram till väldigt lika resultat som i de olika Pughs 

matriserna. Man ser snabbt att gummipackingen är den produkt som 

utmärker sig mest. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är 

en liten del med låg materialkostnad som uppfyller en stor funktion.  

Efter hand ser vi de två koncepten ”Fyllning med tillhörande mall” och 

”Tätt placerade ribbor” är de som konkurrerar med varandra om vilken 

som är bäst.  

Vad det gäller hur handledaren skall fungera i olika vinklar har ”Rörligt 

handledarfäste” högst poäng, dock vinner den inte lika överlägset som i 

Pughs matris. Detta kan bero på att i en QFD finns flera aspekter att se 

över inför beslut. För att se resultatet på varje koncept och vikten i varje 

aspekt, se QFD:n i bilaga 6. 

4.4.5. UTVÄRDERING 

 

Gruppen träffade uppdragsgivarna på Lundbergs, där alla koncept 

presenterades. Gruppen presenterade alla koncepten förutom ett fåtal som 

fått väldigt låga resultat på Pughs matris, samt QFD;n.  

Uppdragsgivarna var på samma spår som gruppen och gillade vad de såg. 

Vad som förvånade gruppen var att de varken uteslöt ”Koncept 4B Tätt 

placerade ribbor” eller ”Koncept 4A Mall för fyllning”. De ville istället att 

man kombinerar koncept 4.B med 4.A så att användaren själv väljer vilken 

man använder sig och hur tätt man sätter ribborna.   
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4.4.6. KONCEPTVAL 

 

Efter mötet med Lundbergs AB valdes ett slutkoncept ut. Med det 

underlag som gruppen samlat ihop, i form av Pughs matris och QFD:n var 

allting relativt klart vilka koncept som skulle användas, förutom vilket utav 

koncept 4.A  och 4.B som var det bästa. Efter mötet med uppdragsgivarna 

så fick gruppen som tidigare beskrivet nya direktiv, att använda sig utav 

båda koncepten i form av moduler som användaren själv kan välja. Detta 

gjorde att allting stod klart inför utformning av slutkonceptet.  

 

Koncepten som skall användas är 1.C, 2C, 4.A, 4B och en variant av 5.B. 

Dessa fick små justeringar för att fungera ihop med varandra.  

 

 
Figur 47 - Slutkoncept 
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4.5. KONCEPTUTVECKLING 
 

4.5.1. DFM 

Eftersom gruppen inte tilldelats information om tillverkningsmetod och 

tillverkningskostnader har detta inte haft något större inflytande på 

produkten. Dock har gruppen haft tillverkningskostnaden i åtanke och 

jämfört komponenternas kostnad med varandra i verktygen. 

 

Gruppen har haft som mål att minimera antalet komponenter och delar på 

komponenter för att minska kostnaden för tillverkningen. Därför har 

befintliga delar använts och modifierats efter en lutande yta. Produkten 

har fyra nya komponenter, stolpe för sidomontering, stolpe för 

golvmontering, packning och polykarbonatskiva utan hål. Dock har stolpen 

handledarfästet som skall monteras vid tillverkning vilket kommer öka 

tillverkningskostnaden men minska antalet komponenter. 

 

Företaget hade precis som gruppen varit inne på ett gångjärn för rören 

mellan stolparna. Dock valdes gummipackningen och ett större hål framför 

detta på grund av att tillverkningskostnaden skulle minska avsevärt. 

 

4.5.2. FMEA 

En riskanalys gjordes med hjälp av verktyget FMEA för att identifiera 

eventuella risker med slutkonceptet. Gruppen fick en större inblick på vad 

som var en stor risk för produkten och kunde på så sätt lösas med vissa 

justeringar. 

 

Faktorerna som hade störst RPN-värde (Risk Priority Number) hade 

felorsakerna svag konstruktion på handledarfästet, dålig hänvisning på 

kapning hos fyllning och borrning på befintlig stolpe. Gruppen kunde nu 

fokusera på dessa komponenter för att minska riskerna.  

 

Den svaga konstruktionen hos handledarfästet kommer att förstärkas hos 

ledfästet. Detta minskar risken att leden ska hoppa ur eller haverera.  

För att hänvisa kunden hur man kapar fyllningen i rätt vinkel så gjordes en 

mall för olika vinklar som sedan appliceras som skyddsplats på fyllningen. 

Även en hänvisning för borrning till fästet skall presenteras. 
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4.6. UNDERLAG FÖR PRESENTATION 
4.6.1. PROTOTYP 

Eftersom detta projekt omfattade väldigt många nya funktioner så valde 

gruppen att testa slutkonceptet med hjälp av en prototyp. Denna 

tillverkades av Lundbergs befintliga produkter som modifierades efter 

vinklad yta. Dessa monterades sedan på en trappmodell i skala 1:1.  

Prototypen är inte anpassad till en specifik vinkel, utan fungerar till alla 

vinklar upp till 38°. Dock valde gruppen att inte presentera båda 

konceptdelarna (Koncept 4.A och 4.B) då det inte var nödvändigt eftersom 

själva funktionen presenteras med eller utan flera rör. Gruppen valde då 

att bara presentera koncept 4.A. 

 

Stolpar kapades för att minska längden från 1100 mm till 900 mm och 

sedan borrades och frästes hål för att rören skulle fungera i flera vinklar. 

Därefter sågades topparna så att handledarfästet skulle få plats i stolpen.  

Ett rör kapades för handledarfästet, sedan borrades två hål i botten för 

skruvfästet. Därefter svetsades två leder på varsin sida av röret.  

För att röret skulle kunna snurra så kapades ett litet rör som skulle fungera 

som en led för handledarfästet. Röret svetsades därefter fast på stolpen 

med handledarfästet monterat. Detta resulterade till ett rörligt fäste på 

stolpen. 

 

Den befintliga stolpen som skulle sammanfogas med trappräcket 

behövdes alltså aldrig borras eftersom gruppen valde att bara göra 

prototyp för 4.A och då behövdes bara 2 rör. 

 

När bara 2 stycken rör skulle användas så behövdes även gummipluggar 

tillvekas för de hålen som blev över. Även gummipackningar för rörfästet 

behövde tillverkas. För att få en så korrekt packning som möjligt så valde 

gruppen att skriva ut dessa i en 3d-skrivare. Ett gummiliknande material 

valdes för att få komponenterna att efterlikna det slutkonceptet så mycket 

som möjligt.  

 

Med hjälp av prototypen så kunde gruppen se att vissa funktioner inte var 

nödvändiga då det bara skulle bli mer arbete och kostnader för 

slutkunden. Eftersom rörvinklarna skall monteras i slutet/början av trappan 

så blir räcket tillräckligt stabilt när de låser sig mot räcket på plana ytan. 

Tidigare hade gruppen tänkt även använda vinkeln för handledaren för att 

montera ihop med det plana räcket. Dock behövdes inte detta, men det är 

fortfarande möjligt för kunden att göra detta själv med hjälp av ett hål i 

stolpen, en skruv och en av rörvinklarna. 
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Gruppen märkte även att koncept 1.B skulle fungera bättre än koncept 1.C. 

Detta är för att gummipackningen lätt skruvas med rören när man fäster 

skruven. På så sätt kan packningen lätt hoppa ur position och gå sönder. 

Eftersom 1.B är en enda packning som går igenom hela stolpen så 

försvinner detta problem. Dock ställer detta större krav på materialvalet 

och marginaler mellan stolpens hål och packning. 

4.6.2. CAD 

Gruppen använde sig utav programmet SolidWorks för att genomföra 

olika 3D-modeller och på så sätt se hur funktionerna fungerade och hur 

koncepten såg ut i helhet. Med hjälp av CAD så gjordes även ritningar i 

både tillverkningssyfte samt prototyptillverkning. Eftersom rören skulle gå 

ihop med de befintliga rören på den plana ytan så var det extra viktigt att 

få alla mått helt rätt.  

 

Gruppen började med att göra alla komponenter i 3d. Sedan 

sammanställdes alla dessa komponenter i SolidWorks Assembly. På så sätt 

kunde man se om trappräckets funktioner fungerade upp till 38°. 

Dessutom om rören gick ihop med det plana räckets rör.  

 

När gruppen valt sitt slutkoncept så gjordes ritningar med hjälp av 

modellerna på komponenterna (bilaga 7.)  

4.7. PROJEKTGRUPPSUTVÄRDERING 
4.7.1. PIPS-ANALYS 

En PIPS-analys gjordes för att utvärdera hur medlemmarna i gruppen 

arbetat tillsammans och hur projektets steg har utförts (bilaga 8). 
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5. RESULTAT 
Detta kapitel presenterar resultatet av examensarbetet. Resultatet förklaras 

med hjälp av bild och text på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt för 

en klar bild av det nya trappräcket.  

5.1. KONSTRUKTION 
Trappräcket uppbyggnad består utav åtta grund komponenter, som kan 

skilja sig från varandra, beroende på hur räcket monteras och hur trappan 

ser ut. Tillexempel ska räcket placeras på trappsteget eller på vangstycket?    

För att få ett stabilt räcke samt kunna byggas ihop med det befintliga 

Ekerö räcke i metall så finns det olika tillbehör.  

Sammanlagt elva tillbehör finns till förfogande i form av gummi-

packningar, ändknoppar, väggfästen, ledknoppar, skarvdel, hörnset, 

rörsats, tilläggssats och fyllning (se bilaga 9). 

Utav dessa komponenter finns alla redan i Lundbergs sortiment förutom 

den nya fyllningen och de olika gummipackningarna.  

Trappräckets konstruktion strävar efter att vara en DIY-modell som 

fungerar i allt från plana ytor upp till 38˚ lutning. Räcket monteras med 

hjälp av enkla verktyg såsom borrmaskin, skruvdragare och vattenpass och 

kräver ingen speciell kunskap. Fyllningen i lutande trappa kräver att 

användaren kapar den efter tillhörande mall för att följa trappans lutning. 

Detta är något som kan uppfattas som svårt och kan då lämnas till en 

glasmästare för kapning. Annars finns valet att inte använda fyllning och 

istället använda rör placerade med ett 100 mm mellanrum.  

För att inte behöva modifiera de olika komponenterna beroende på om 

enbart rör eller fyllning önskas så är stolparna förborrade och tillåter 

användaren att ha 9 rör samtidigt. Om endast två rör samt fyllning 

används finns gummipackningar att trä i hålen.  

Alla komponenter finns som ritningar (nya ritningar finns i bilaga 7 och 

gamla ritningar finns i bilaga 10). 

5.1.1. KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNINGSMETODER 

Gruppens mål var att med så lite nya komponenter som möjligt erbjuda ett 

räcke som fungerar i olika lutningar. De nya komponenterna eftersträvar 

att tillverkas på samma sätt som Ekerö räcke i metall.  
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Stolpen är själva stommen i trappräcket och är väldigt lik 

det befintliga räcket från Lundbergs. Det som skiljer dem åt 

är de nio hålen som är utfrästa, stolpen som är 900 mm 

och det rörliga huvudet. Denna komponent kommer att 

tillverkas på samma sätt som den befintliga stolpen och 

kommer att vara i samma material.  

Denna stolpe finns i två utföranden, ett som ser ut precis 

som i figur 44 och ett där fästet längst ner är placerat 

vågrätt. Detta möjliggör montering i ett trappsteg.   

 

 

 

 

 

Gummipackningen som tillåter 

stolparna att vara i vinklat läge 

kommer att tillverkas med hjälp 

av formgjutning. Materialvalet 

hittades med hjälp av CES 

selector och är Polyisoprene 

gummi. Gummin används 

dagligen till däck, innerslangar, 

tätningar mm.   

 

Packingen kommer att finnas i tre 

olika utföranden där det ända 

som skiljer dem åt är infallsvinkeln på ”gummi ringen”.  

Trappan ska klara 0-38˚ och har  

därför vinklarna 8˚, 19˚ och 30˚ (se figur 45). 

 

 

Gummiplugg som tillåter hålen som inte används att täckas 

igen. Packiningen kommer att formgjutas och använda 

samma material som på den andra packningen vilket är 

Polyisoprene gummi.  

 

 

 

Figur 48 - Resultat av 

stolpen 

Figur 49 - Resultat av gummipackning 

Figur 50 - Resultat av 

gummiplugg 
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Skruvar, sprintar och bultar som används vid montering finns redan i 

Lundbergs sortiment, förutom en bult som behöver vara lite längre då den 

träs igenom den vinklade packningen. Bulten behöver vara cirka 8 mm 

längre än den befintliga bulten. Vid tillverkning av protypen används 

bulten TVS 12.9. 

 

 

För att fyllningen ska passa i önskad vinkel så måste den kapas. För att 

kunden ska kapa på rätt ställe så har en kapningsmall tillverkats (visas i 

figur 51). 

Kunden kapar nu fyllningen på tre olika ställen för att modifiera fyllningen 

efter önskad vinkel. Mallen visar 5-35º med 5º mellanrum. 

 

 

 

 

 

  

Figur 51 - Kapningsmall för fyllning 
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5.1.2. MONTERING 

Monteringens process beror helt på vad det är för sorts trapp, om den svänger, 

hur långt trapplan osv.  

Nedan förklaras två olika monteringar utav en trapp med två sektioner, ena med 

fyllning, andra med nio rör: 

 

Montering med fyllning: 

 

1. Välj ut hur räcket skall placeras. 

2. Välj var första stolpen skall börja och se till att den är helt rak, markera 

sedan borrhål. 

3. Förborra två hål diagonalt från varan och montera första stolpen utan att 

dra åt. 

4. Trä i gummipackningar med passande vinkel i hålen, sätt sedan i 

gummiplugg i resterande hål.  

5. Använd tillhörande ändbultar och dra med lätt tryck dit de rören som skall 

användas genom stolpen. 

6. Trä på nästa stolpe och se till att allting är rakt. 

7. Markera två hål diagonalt och förborra.  

8. Montera nu denna stolpe utan att dra åt. 

9. Trä på två stycken fyllningsfästen på varje stolpe och trä sedan på 

sprinten. Beroende på om trappen fortsätter eller inte så sätter du en 

skarvsprint eller ändbult.  

10. Slutar trappan här, justera så att allting är rakt. Dra sedan åt allting och 

dra i de två sista skruvarna på vardera stolpe.  

11. Ta reda på trappans lutning och kapa sedan fyllningen efter mallen och 

ditt gradantal.  

12. Du har nu två delar utav fyllning, placera detta mot trappan och markera 

ut vart de fyra hålen skall borras.  

13. Borra hålen  

14. Montera dit fyllningen i fyllningsfästena och dra försiktigt åt (kan lätt 

spricka vid för hård åtdragning). 

15. Efterdra alla bultar och skruvar och se till att räcket är stadigt. 

 

Montering med rör: 

 

1. Samma process som steg 1-4 på montering av fyllning. 

2. Använd tillhörande ändbultar och montera med lätt tryck dit de under- 

och översta rören, så att de hänger i luften. 

3. I andra endan av rören skall en sprint träs på.  

4. Trä på nästa stolpe och se till att allting är rakt. 

5. Marker två hål diagonalt och förborra. 

6. Montera nu dit alla resterande rör på första stolpen utan sprint i andra 

endan.  

7. Dra dit den andra stolpen med det under- och översta röret ifört.  

8. Se till att allting är rakt. 
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9. Dra i sprint eller ändbultar från andra sidan av stolpen in i resterande rör 

och dra åt.  

10. Om det var sista sektionen skall över- och understa sprintarna tas ur och 

ersättas med ändbultar. 

11. Efterdra alla bultar och skruvar och se till att räcket är stadigt.      

   

5.2. FORMGIVNING 
Detta avsnitt förklarar formgivningen på konstruktionen av varje del. 

Ritningarna på varje komponent finns i Bilaga 7. 

 

Största aspekten vid formgivning av trappräcket var att efterlikna Ekerö 

räcke i metall. 

Genom att ha sju nya artiklar varav endast fyra stycken används samtidigt 

vid en vanlig trapp och fyra av Lundbergs artiklar så blir utseendet 

automatiskt väldigt likt.  

Stolpens utformning är väldigt lik och det ända som skiljer den från 

Lundbergs stolpe är precis som tidigare nämnt, flertalet utfrästa hål samt 

det rörliga huvudet.  

Gummipackningarna tillåter rören att följa varandra i en lång rak linje där 

resultatet är väldigt likt Ekerö räcke i metall. Själva gummipackningarna är 

väldigt små och tack vare sin mörka gummiyta mot de något mattsvarta 

stolparna, smälter den in i resultatet.  

Gummipluggen är också liten och smälter in i stolpen. Tack vare 

gummipluggen så slipper man se onödiga hål och på långt hål kan det 

även resultera i att man inte ser någon skillnad på de olika stolparna. 

 

När fyllningen är kapad exakt efter din trapps lutning tillåter det fyllningen 

att följa trappans lutning och ger en väldigt övertygande blick om att 

trappräcket hör ihop med Ekerö räcke i metall.  

 

Vid montering utan fyllning behövs istället nio rör. Detta resulterar i en viss 

olikhet då ingen fyllning används. Men tack vare att de är samma rör som 

på Ekerö räcke i metall fast mer tätt placerade har den fortfarande en stor 

likhet.    
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5.3. HELHETSLÖSNING 
Gruppens resultat i examensarbetet presenteras här. För att kunna 

presentera resultatet på ett så verkligt sätt som möjligt gjordes en trapp 

som går till en övervåning och sedan svänger. Nedan ser ni olika 

helhetslösningar på hur trappräcket ser ut monterat. 

 

Figur 52 - Helhetsbild på trappräcket i en 31˚ trappa med fyllning monterad. Trappan sammanfogas med 

Ekerö räcke i metall. 

Figur 53 - Närbild på trappräckets sammanfogning med Ekerö räcke i metall. 
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Figur 55 - Närbild trappräcket vinklat längs med handledaren. 

Figur 54 - Helhetsbild trappräcket utan fyllning som sammanfogas med Ekerö räcke i metall. 
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6. 

Figur 56 - Närbild metallräcke utan fyllning vid sammanfogning med Ekerö räcke i metall. 
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ANALYS  

6.1. PROBLEMFORMULERING 
I detta avsnitt kommer frågor som ställdes i problemformuleringen 

diskuteras och svaras. 

HANDLEDARE/LEDSTÅNG 

12. Hur skall handledaren fästas i stolpen för att kunna användas i 

trappor med olika vinklar? 

Ett fäste för handledaren med en rörlig led utvecklades. På så sätt kunde 

alltså handledaren fästas i flera olika vinklar. 

 

13. Hur skall handledaren skarvas? 

Handledarfästet har en täckande yta vilket döljer skavningen. Eftersom 

fästet även har två skruvhål så får kunden möjligheten att skarva i mitten 

av fästet och därmed skruva på var del av handledare.  

 

14. Hur skall handledaren vara i förhållande till fortsättningssatsen i 

både vinkel och rak övergång (alltså övergången ifrån 0,9 m till  

1,1 m höjd)? 

 

I prototypbygget så valde gruppen att ta bort denna funktion då inte det 

gav någon nytta. Alltså kommer det finnas två olika handledare som inte 

fästs ihop på något sätt. Det blir ett mellanrum mellan dessa två. 
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FYLLNINGEN 

15. Vilket material skall användas? 

Gruppen utvecklade två varianter av fyllningar som kunden ska ha 

möjligheten att själv välja mellan. En variant är en polykarbonatfyllning 

som den befintliga fyllningen, skillnaden är att med denna medföljs en 

mall som visar hur kunden kan kapa fyllningen till sin egen trappa. 

 

Den andra varianten är utan fyllning, dock med fler rör mellan stolparna 

som minskar avståndet mellan rören.  

 

16. Hur skall fyllningen fästas? 

Polykarbonatskivan fästs med hjälp av hål som borras i efterhand och de 

befintliga fyllningsfästena. 

 

Varianten med rörfyllningen fästs med gängtapp, skruvar och gummi-

packningar. 

 

17. Hur skall fyllningen utformas för att kunna användas i flera olika 

vinklar? 

En mall kommer medfölja som visar hur kunden skall kapa och borra 

fyllningen till sin trappa.  

 

Rören behöver inte modifieras till en speciell trappmodell utan passar alla 

trappor upp till 38°. 

RÖR 

18. Hur ska rörfästet konstrueras för att den skall kunna följa en linje 

genom hela trappräcket? 

 

Gruppen har utvecklat en gummipackning möjliggör montering i flera 

vinklar. Packningen skall finnas i tre olika vinklar som kan med hjälp av sina 

materialegenskaper användas till alla vinklar upp till 38°.  

STOLPEN 

19. Hur skall alla komponenter kunna monteras på stolpen i olika 

vinklar? 

Eftersom rören nu skall kunna monteras upp till en vinkel på 38° så måste 

hålen på stolpen göras större.  
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HANTERBARHET 

20. Hur skall produkten utformas för att den ska vara lättmonterbar? 

Alla komponenter som utvecklats har haft höga krav på hanterbarheten. 

Detta har givit slutkonceptet en lättmonterbar produkt.  

 

Den nya fyllningen kan anses som svårare hantera. Det finns dock ett 

annat alternativ som inte kräver lika mycket erfarenhet - rören som inte 

behövs modifieras efter någon speciell vinkel. 

 

21. Hur skall produkten packeteras för att den skall kunna förvaras och 

levereras på ett bra sätt? 

Eftersom slutkonceptet inte har komponenter som är större eller svårare 

att hantera på något sätt än de befintliga delarna så kommer inte detta 

vara någon skillnad mot hur de hanteras idag. 

UTSEENDE 

22. Hur skall produkten utvecklas för att kunna utföra de nya kraven 

samtidigt som behålla sitt nuvarande utseende? 

 

Kraven har hela tiden varit i centrum under hela projektets process. Detta 

har gjort att produkten varit anpassad för Lundbergs kravspecifikation. 

Gruppen har haft som mål att använda sig utav och modifiera Lundbergs 

befintliga delar så mycket som möjligt. På så sätt kunna behålla dess 

nuvarande utseende samt kunna använda samma tillverkningsmetoder 

som används idag. 
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6.2. TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 
I detta avsnitt ställs de krav som listades i kravspecifikationen mot 

slutprodukten. Dessa finns i avsnitt 4.2.4. 

6.2.1. PRODUKTKRAV 

1. Barnsäker  √ 

2. Inga vassa kanter √ 

3. Ska passa de vanligaste trappmodellerna inomhus och utomhus √ 

4. Inga vassa kanter √ 

5. Ska innehålla så få delar som möjligt √ 

6. Ska likna Ekerö så mycket så möjligt √ 

7. Ska passa till befintlig handledare L=2300 mm ∅ = 45 mm √ 

8. Ska vara DIY (Do it yourself) kundvänlig gällande montering och 

pris 

√ 

9. Ska kunna säljas i butik √ 

10. Trappräcket ska fungera att montera ihop med Ekerö räcke √ 

 

Slutkonceptet har utvecklats efter de befintliga produkterna som 

Lundbergs redan säljer. Därför uppfyller räcket de flesta kraven bara på 

grund av att gruppen utvecklat och modifierat Lundbergs egna produkter. 

Dock har gruppen även tagit fram helt nya komponenter, där har kraven 

styrt hur komponenterna utformats. 

Konceptet skulle vara kundvänlig gällande montering vilket har varit i 

åtanke under hela projektet. Detta var en av anledningarna varför gruppen 

använde sig utav två varianter vid fyllningen mellan stolparna. Kunden kan 

alltså välja nivån på konstruktionen efter sin egen erfarenhet. Även på 

grund av kundvänligheten framställdes en kapningsmall. 

6.2.2. LAGAR OCH KRAV 

1. Räcken skall vara 900 mm hög. √ 

2. Fyllning skall tåla dynamiska påfrestningar av en människa. √ 

3. Det skall inte vara möjligt att klättra på räcket. √ 

4. Det skall aldrig vara med än 100 mm öppning i varken horisontell 

eller vertikal riktning. 

√ 

5. Fritt mått mellan trappräckets underkant och stegnos skall inte vara 

mer än 50 mm. 

√ 

6. Öppningar i intervallet 110-230 mm bör undvikas. √ 

 

Räcket som tidigare var 1100 mm högt ändrades till 900 mm och då 

behövdes även hålen för rören ändras för att de skulle kunna 

sammanfogas.  
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Hålen på stolparna är placerade 89 mm ifrån varandra vilket gör att 

stolparna aldrig kommer vara 100 mm ifrån varandra. Dessa kommer inte 

heller vara placerade i horisontell vinkel vilket innebär att de inte går att 

klättra på.   
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7. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

7.1.  SLUTSATSER 
Gruppen ansåg att examensarbetet gav mycket kunskap inom 

produktutveckling. Eftersom problemet var relativt brett så ansåg gruppen 

det som en utmaning vilket ledde till att gruppen på ett mycket givande 

sätt fick tillämpa de kunskaper som de tidigare erhållit från tidigare studier. 

Det har varit ett väldigt intressant projekt speciellt när gruppen har fått 

möjligheten att hjälpa ett så pass stort företag som Lundbergs verkligen är 

och få lärdom om hur de arbetar. 

7.1.1. KONSTRUKTION 

Det var en del viktiga delar i projektet som gruppen behövde en form av 

kunskap om. Det var viktigt för gruppen att veta hur trappor kunde se ut 

och hur de byggdes, därför behövdes en relativt bred granskning på 

trappor samt regler och råd på trappbyggen.   

Eftersom det är en sådan stor säkerhetsfråga på trappräcken så behövdes 

även mycket kunskap på material gällande fyllningen. Då gruppen inte 

hade sådan stor erfarenhet på transparenta material så tog gruppen 

kontakt med en tidigare examinator från en materialkunskapskurs och fick 

en del information angående bland annat polykarbonat. 

 

Gruppen anser resultatet av examensarbetet blev ett mycket bra underlag 

för Lundbergs att arbeta vidare med. Nästa steg är att titta på 

tillverkningssteg och kostnader. Gruppen tycker uppdraget har varit 

mycket spännande och lärorikt och en utmaning som de klarat av. 

7.1.2. EXAMENSARBETETS PROCESS 

Gruppen planerade examensarbetet till 40 timmar per vecka i 10 veckor 

vilket 

motsvarar 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan. Planeringen som gjordes 

följdes i stort sett under hela projektprocessen. Har gruppen uppfattat att 

de ligger efter planering så har de arbetat extra på helger. Planeringen har 

varit ett stort stöd under processens gång. 

 

Gruppen tyckte det var mycket viktigt att alla medlemmar gjorde ett 

gemensamt beslut på alla frågor under hela processen. Därför fördes en 

diskussion för varje fråga under projektets gång. Detta har gjort att 

medlemmarna i gruppen har deltagit och varit förstådda i alla delar och 

problem i projektet. 

I helhet har processen fungerat mycket bra, speciellt med tanke på den 

tidsram som tilldelats 
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7.1.3. EXAMENSARBETETS MÅL 

Målet med examensarbetet var att komma fram med en produkt som 

skulle efterlikna Lundbergs befintliga produkt Ekerö metallräcke. Detta 

skulle dokumenteras och presenteras med hjälp av rapport, CAD-bilder, 

CAD-ritningar och prototyp. Detta anser sig gruppen uppnått med en 

mycket god lösning.  

7.2. REKOMMENDATIONER 
Gruppen vill rekommendera denna produkt för Lundbergs. Dock bör 

företaget se över vissa områden innan framtagning.  

 

För att uppnå bästa resultat av packningen bör en undersökning på 

material utföras. På grund av den tidsram som tilldelats har inte gruppen 

haft tillräckligt med tid att göra detta. Materialet Polyisoprene som angivit 

är ett material som gruppen med hjälp av erfarna verkstadshandledare på 

universitetet har uppfattat som ett fulländat material. Dock har inte detta 

testats. 

 

Även marginaler mellan hål och packning bör ses över beroende på vilket 

material som valts. Detta för att enklare kunna montera packningen på 

stolpen utan att behöva anstränga sig. Är materialet sprödare eller hårdare 

kan packningen lättare förstöras om inte marginaler finns. 

 

För att fyllningen ska se bra ut efter bearbetning så bör en tydlig 

beskrivning på hur man sågar/borrar materialet Polykarbonat. Detta för att 

inte kunden skall spräcka eller förstöra skivan. 
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Bilaga 4 - Monteringsanvisningar  



  

 

  

 



  

 

  

Bilaga 5 - Brainstorming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett inbyggt vinkeljärn som 

möjliggör att handledaren 

kan placeras i alla 

relevanta vinklar. 

 

 

 

En redan satt vinkel som är 

ett medelvärde på 

relevanta vinklar.  

En risk att den inte 

fungerar i alla olika vinklar, 

speciellt de lägsta och 

högsta vinklarna. 

 

 

I stolpen finns ett större 

hål som tillåter sprinten att 

vara vinklad från lägsta till 

högsta vinkeln relevant.  
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Gummipackning som träs i 

föregående hål. Detta har en 

vinkel med medelvärdet av alla 

vinklar som är relevanta. 

Sprinten träs sedan igenom 

packningen för att sedan 

skruvas åt från vardera sida. 

 

En genomskärning på före-

gående packning. 

 

 

 

En enklare packning som har 

samma funktion som före-

gående.  

En nackdel är att packningen 

inte täcker hela hålet. 
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Bilaga 8 – PIPS-analys 



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

 
  



  

 

  

Bilaga 9 – Tillbehör 



  

 

  

 



  

 

  

Bilaga 10 – Befintliga ritningar 

 



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

  



  

 

  

Bilaga 11. CAD-Renderingar 

jpn11010
Rectangle



  

 

  

jpn11010
Rectangle



  

 

  

 

jpn11010
Rectangle



  

 

  

 

jpn11010
Rectangle



  

 

   

jpn11010
Rectangle




