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 Sammanfattning 

 
I denna rapport presenteras det examensarbete som Emanuel Öhman utfört under vårterminen 

2012 på Mälardalens Högskola. I rapporten redovisas det projekt som utförts för att 

vidareutveckla en häckvagn som används inom friidrott.  

 

Uppdragsgivaren Nordic Sport AB har i dagsläget en häckvagn på marknaden, som bland annat 

kommer användas i friidrotts-EM 2012 i Helsingfors. Syftet till vidareutvecklingen av 

häckvagnen är att sänka produktens fraktkostnad.  

 

Direktiven var att ta fram ett koncept som uppfyller kundkraven som ställs på produkten, samt 

att minska produktens volym och vikt, då dessa är direkt styrande av fraktkostnaden. 

 

Projektet börjades med en problemförståelsefas för att få en ökad kunskap, samt ta reda på 

vilka önskemål och krav som ställs på produkten. Utvecklingen av den befintliga produkten 

utfördes med olika produktutvecklingsverktyg. 

 

Resultatet blev en häckvagn vars helhet påminner om Nordic Sports nuvarande häckvagn, där 

vikt och volym reducerades. Samt att vagnens ramkonstruktion kunde dimensioneras ned efter 

simuleringar och beräkningar. 

 

Analysen visar att konceptet uppfyller de krav som ställs på produkten på ett mer 

resurseffektivt sätt än vad Nordic Sports nuvarande produkt gör och projektets mål kan ses som 

uppnått. 

 

I slutsatsen framgår det att projektet gått bra. En rekommendation till Nordic Sport är att göra 

en djupare materialanalys, eftersom detta inte gjordes. 
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Förord 

 
Jag skulle vilja tacka alla på Nordic Sport i Skellefteå för att de möjliggjort detta 

examensarbete, då jag bland annat har fått vistas på företaget och låtit mig ta del av viktig 

information. Ett extra stort tack till Mikael Boman, produktutvecklare på Nordic Sport för 

handledningen och all kunskap du delat med dig. 
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Ordlista 

 
Ord/förkortning Definition 

3-D Tredimensionell 

4-stegsmetoden  Metod för konceptutvärdering som består av 4 steg. 

Brainstorming Metod som syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer. 

CAD Computer-Aided Design. Datorstyrt program som används vid 

produktutveckling.  

Deadline Sluttid för aktivitet eller projekt.  

Design Utveckling av en lösning på ett medvetet och innovativt sätt 

med krav på både funktionalitet och estetik.  

DFMA/DFA2 Design For Manufacture and Assembly. Ett tankesätt och 

verktyg som underlättar produktionen av komponenter samt 

hopsättning av dessa komponenter i syfte att sänka 

produktionskostnaderna. 

DFMain Design For Maintenance. Ett verktyg för att säkerställa livslängd 
och hållbarhet hos en produkt. 

Dimension Anger fysisk utsträckning.  

FMEA Failure Modes and Effects Analysis. En metod som används för att 

förutsäga möjliga fel med en produkt och sedan utvärdera dessa fels 

konsekvenser. 

Funktionsanalys Analys av en produkts eller systems funktioner.  

Gantt-schema  Typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva 
olika faser. 

Hjulbalk Den balk som hjulet fästs på. 

Häckvagn Används för att transportera häckar inom friidrott. 

IAAF International Association of Athletics Federation, internationella 

friidrottsförbundet. 

Idéskissning Metod där man individuellt skissar idéer.  

Komponent Del av ett system. 

Koncept Tänkt lösning på ett givet problem.  

Konceptgenerering Presentation av idéer i form av skiss, text, bild eller modell.  

Konceptval Val av bästa lösning, ofta med hjälp av utvärderingsverktyg. 

Konceptutvärdering Utvärdera och jämföra koncept. Ett hjälpmedel för val av koncept.  

Konkurrentanalys Att studera och bedöma de konkurrerande företagens produkter. 

Konstruktion Uppbyggnaden av en produkt. 

Kravspecifikation Dokument som innehåller kundens och beställarens önskemål och 
krav på funktion. 

Kundkrav Det som kunden värderar och prioriterar. 

Kvalitet En produkts förmåga att överträffa kundernas krav och 
förväntningar.  

Produktdesign Hur produkten talar till användaren. Hur den förstärker företagets 
identitet. 

Produktutveckling Vidareutveckling av befintlig produkt eller framtagning av en ny 
produkt. 

PU-verktyg Produktutvecklingsverktyg. Verktyg som används inom 
produktutveckling.  



V 

Pughs matris Verktyg som används inom produktutveckling, uppkallad efter den 
brittiske ingenjören Stuart Pugh. 

QFD Quality Function Deployment. Metod som omvandlar användarnas 
krav till design med kvalitetstänk. 

Solid Works Namnet på ett digitalt ritningsprogram i 2D och 3D. 

Styrstag Möjliggör en enkel styrning och hantering av vagnen. 
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1. Inledning 

Vid utförande av häcklöpning som är en löpgren inom friidrott så används det häckar som 

utövaren skall ta sig över i sin fortsatta väg mot mållinjen. Vid tävling är det tio stycken häckar 

som utövaren skall ta sig över. Vanligtvis finns det åtta banor bredvid varandra med en 

tävlande på vardera bana. Detta innebär att det används 80 stycken häckar vid en tävling. 

Beroende på vilken distans de tävlande utövar är häckarna utspridda med olika avstånd mellan 

varandra. Inför ett träningspass eller en tävling så måste häckarna placeras ut, och efter avslutat 

träningspass eller tävling måste häckarna samlas in och transporteras bort från banan. Då 

häckarna väger kring femton kilo styck så används det vagnar som häckarna placeras på för att 

underlätta transporten. Idag finns det en uppsjö av olika vagnar som används för att 

transportera häckar till och från tränings- och tävlingsanläggningar inom friidrott. Nordic Sport 

AB har tagit fram en vagn där uppläggningen av häckarna sker från sidan, till skillnad från de 

andra vagnarna på marknaden där uppläggningen sker bakifrån. Detta leder till att det 

underlättar för arrangörerna när de skall transportera häckarna. Problemet med den vagn som 

Nordic Sport erbjuder är att den är svetsad i ett och samma stycke och är väldigt skrymmande.  
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2. Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utifrån den teoretiska bakgrund som inhämtats från tidigare 

kurser i denna utbildning, genomföra detta produktutvecklingsprojekt som innefattar att 

reducera en av Nordic Sports befintliga produkters transportkostnad. Projektet ingår i min 

utbildning, i form av ett examensarbete. 

 

Målet med detta projekt är att ta fram ett koncept med reducerad transportkostnad för att 

möjliggöra en billigare slutprodukt för Nordic Sport.  
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3. Projektdirektiv 

Tillsammans med Mikael Bohman på Nordic Sport så har ett antal direktiv satts upp för 

häckvagnen. Dessa har tagits fram för att säkerställa att en så konkurrenskraftig produkt som 

möjligt tas fram. Dessa krav är: 

 

 Häckvagnen skall vara snabblastad 

Detta eftersom av- och pålastningen måste ske snabbt i tävlingssammanhang då 

aktörerna som ställer fram och tar bort häckarna är under tidspress. 

 

 Häckvagnen skall möjliggöra transport av 40 stycken häckar. 

Detta eftersom det är det antal som kunden anses vara mest lämplig att ta på en 

och samma gång. 

 

 Ergonomisk lyfthöjd 

Genom att ha en så låg vagn som möjligt underlättar det för funktionärerna som 

skall placera häckarna på vagnen, då de inte behöver lyfta häckarna så högt. 

Eftersom en häck väger ungefär 15kg beroende på om det är en tränings- eller 

tävlingshäck, så anses detta som viktigt. 

 

 Fraktkostnad 

Målet är att minska produktens fraktkostnad gentemot vad den är idag för Nordic 

Sports nuvarande produkt. 
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4. Problemformulering 

Idag erbjuder Nordic Sport en häckvagn som uppfyller kundens behov, dock har de inte lyckats 

få ner fraktkostnaden till en rimlig nivå. Detta gör att produktens kostnad stiger, vilket gör att 

vinsten vid försäljning minskar, samt att det kan bidra till att potentiella kunder väljer andra 

lösningar på marknaden. Genom att utveckla produkten utifrån de krav som sammanställts i 

kravspecifikationen kan produkten göras mer slagkraftig på marknaden. 

 

 

Nordic Sport har en marknad runtom hela världen, där majoriteten av kunderna ligger utanför 

Sverige. Detta gör att varorna tvingas fraktas en längre bit. 

 

 Den stora och huvudsakliga frågan blir då om det går att hitta en lösning som möjliggör 

billigare transport och fortfarande uppfyller de krav som finns i kravspecifikationen?  

 

 Är det viktigast att fokusera på att reducera vikten, volymen eller en kombination av 

dessa för att förminska fraktkostnaden så mycket som möjligt? 

 

 Går det att sänka fraktkostnaden samtidigt som produktionskostnaden minskas? 
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5. Projektavgränsningar 

Examensarbetet utförs på helfart under 10 veckors arbete under vårterminen 2012. Projektet 

begränsas till en konceptmodell i 3D-CAD som kommer användas som underlag för Nordic 

Sport i deras utveckling av produkten. Konceptet anpassas efter Nordic Sports IAAF 

certifierade häckar (se bilaga 13), vilket innebär att häckarna får användas på internationella 

friidrottstävlingar. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

 I detta kapitel kommer teorin om de planerade aktiviteter, samt verktygen som använts för att 

uppföra detta arbete att presenteras. Detta projekt utförs av endast en person, därför kommer 

varken gruppkontrakt eller mötesprotokoll att användas.  

 

6.1 Planering 

6.1.1 Gantt-schema 

I ett gantt-schema listas planerade aktiviteter som skall utföras under projektets gång. För att 

göra en noggrannare planering anges antalet planerade mantimmar för varje planerad aktivitet. 

Till varje aktivitet anges ett slutdatum då denna skall vara utförd. Det strukturerar upp arbetet 

och ger en klar överblick på vad som skall utföras och när det skall vara utfört. Under 

projektets gång fylls antalet utförda mantimmar för de olika aktiviteterna i, detta för att ge en 

bild av hur projektet ligger i fas med den planeringen som gjordes. 

 

För att underlätta arbetets gång så upprättas det under examensarbetets start. Ett gantt-schema 

utformades, där planerade aktiviteter listades upp och slutdatum sattes för varje aktivitet då de 

skall vara färdigställda. 

 

6.2 Problemförståelse 

För att få en ökad förståelse kring projektet gäller det att samla in information och få kunskap 

inom det angripna området. Detta görs genom utförande av dessa aktiviteter: 

 

 Förstudie 

 Konkurrentanalys 

 Kravspecifikation 

 Funktionsanalys 

 QFD 

 

6.2.1 Förstudie 

När ett projekt påbörjas är det viktigt att sätta sig in i problematiken som är orsaken till 

projektet och se till att få information och kunskap om det aktuella problemet.  

 

6.2.2 Konkurrentanalys 

Det är viktigt att veta vad det finns för konkurrenter ute på marknaden och hur deras lösningar 

på det problem man skall lösa ser ut. Det kan vara nyttigt att se på hur de löst problematiken för 

att eventuellt kunna se problemet ur ett annat perspektiv, men även kunna få användbara idéer 

till sin egen produkt. Det viktigaste med konkurrentanalysen är att se till så att ens produkt 

ligger steget före konkurrenternas.  
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I detta arbete är konkurrentanalysen en viktig del eftersom det finns många konkurrenter på 

marknaden som erbjuder en lösning på problemet.  

6.2.3 Kravspecifikation 

I en kravspecifikation sammanställs de krav och önskemål som finns på produkten. Genom att 

använda en kravspecifikation vet man vilka ramar man skall hålla sig inom, så att fokus ligger 

på att uppfylla rätt krav och önskemål (Kenneth Österlin, 2010).  

 

6.2.4 Funktionsanalys 

I en funktionsanalys så analyseras en produkts funktioner och bryts ned till huvudfunktion, 

delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen beskriver vilket huvudsyfte produkten har. 

Sedan för att huvudfunktionen skall kunna uppfyllas behövs det delfunktioner. Det är viktigt att 

funktionsanalysen klargör vad produkten skall göra och inte hur, så att möjligheten att vara 

kreativ inte hindras (Rolf Lövgren, 2012). 

 

6.2.5 QFD 

QFD som står för Quality Function Deployment används för att omvandla användarkrav till 

design med kvalitetstänk. Kundernas och marknadens behov listas och värdesätts i förhållande 

till hur viktiga de är. Därefter listas produktegenskaper och det anges hur väl de uppfyller 

kund- och marknadsbehoven. Detta för att få ut vilka produktegenskaper som är de viktigaste. 

Den egna produkten jämförs med konkurrerande produkter där de bedöms efter förmågan att 

uppfylla behoven och produktegenskaperna, för att få en uppfattning hur attraktiv produkt man 

själv har (Wikipedia, 2012). 

 

6.3 Idégenerering 

I denna fas är det viktigt att komma med så många förslag till lösningar som möjligt för att 

kunna hitta ett antal intressanta lösningar. Det är viktigt att låta kreativiteten flöda och att man 

inte känner sig begränsad i sitt tänkande.  

 

6.3.1 Brainstorming 

Målet med en brainstorming är att få fram så många idéer som möjligt. I projektet kommer de 

idéer som kommer fram att skrivas ned och skissas på. Det är viktigt att idéerna inte utvärderas 

i denna process, eftersom det kan hindra kreativiteten. Poängen med att ha många idéer är att 

ha så mycket material som möjligt att analysera och plocka fram positiva delar och försöka 

kombinera de olika idéerna. 
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6.4 Framtagning av lösning 

Efter att idégenereringen genomförts kommer de mest intressanta lösningarna vidareutvecklas 

och konkretiseras. Denna fas avslutas med att ett koncept väljs ut med hjälp av de verktyg som 

används i fasen. 

 

6.4.1 Konceptgenerering 

Idégenereringen är grunden till konceptgenereringen där koncept tas fram. Det viktiga i detta 

steg är att utgå från kravspecifikationen, så att alla koncept uppfyller de krav som ställs i den. 

De idéer som inte uppfyller kraven kommer i detta skede att vidareutvecklas för att uppfylla 

kraven eller sållas bort. 

 

6.4.2 Pugh´s matris 

För att underlätta valet av koncept att gå vidare med, kommer Pugh´s matris att användas som 

ett analytiskt verktyg när det gäller konceptval. Innan koncepten kommer att granskas och 

utvärderas i en matris kommer de att gå igenom en trestegsfas, där de kommer att granskas och 

sållas bort om de inte uppfyller dessa tre frågor: 

 

1. Är konceptet lämpligt? 

2. Utnyttjar konceptet tillgänglig och tillämpar teknologi? 

3. Uppfyller konceptet kravspecifikationen? 

 

Därefter kommer de kvarvarande koncepten att jämföras gentemot varandra i en matris utifrån 

hur väl de uppfyller de krav som ställs på produkten gentemot en satt referens. Det kommer att 

göras två matriser, där vinnaren av de egna koncepten som visas i den första matrisen kommer 

att vara referens i den andra matrisen. Detta för att kunna göra en rättvis bedömning av de olika 

koncepten. 

 

6.5 Bearbetning av koncept 

Vid vidareutveckling av det valda konceptet kommer utveckling av konceptet att ske med hjälp 

av dessa analytiska verktyg: 

 FMEA 

 DFM 

 DFA (DFA2) 

 QFD 

 

6.5.1 Utformning 

Utformningen på denna produkt är väldigt avgörande i detta projekt, eftersom fraktkostnaden 

för produkten skall reduceras, vilket gör att storleken på produkten är avgörande. 
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6.5.2 Materialval 

Materialvalet har en betydande roll vad gäller hållbarhet och kvalitét. Men ett bra materialval 

kan även medföra lägre tillverkningskostnader och reducerad fraktkostnad med avseende på 

volymen och vikten på produkten. 

 

6.5.3 FMEA 

FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis och är ett verktyg som används för att 

förutsäga möjliga fel på en produkt och därefter utvärdera dessa fels konsekvenser. De 

viktigaste felorsakerna analyseras och lämpliga åtgärder görs för att undvika att dessa 

uppkommer. Detta för att undvika att tvingas ta drastiska beslut om felen upptäcks vid 

tillverkningsfasen eller ännu värre efter att produkten finns på marknaden. Vilket leder till att 

både tid och pengar sparas, men även kunna bibehålla ett bra rykte på marknaden (Ullman 

David G, 2010). 

 

6.5.4 DFM 

DFM betyder Design For Manufacturing och används för att möjliggöra en effektiv och 

kvalitativ tillverkning. Verktyget ser till att produktens komponenter konstrueras med lämpligt 

material, underlättar underhållet av produkten samt att tillverkningskostnaderna minskar.  

 

6.5.5 DFA 

Design For Assembly används för att fastställa hur lätt som produkten kan monteras. Då 

monteringen av en produkt tar tid, så är det viktigt att den är optimerad. 

För att utvärdera DFA används 13 tumregler (Rolf Lövgren, 2012). 

 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Välj lämplig baskomponent 

4. Omplacera inte baskomponenten 

5. Välj effektiv monteringsordning 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till monteringsmetod 

8. Bygg symmetriska komponenter 

9. Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 

10. Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska 

11. Låt montering ske rätlinjigt och enkelriktat 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassning 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

 

  



10 

 

6.5.6 QFD 

En andra QFD kommer att göras, för att se hur det egna konceptet uppfyller marknadskraven 

gentemot konkurrenterna. 

 

6.6 Konstruktion 

Det slutgiltiga konceptet som tas fram kommer att konstrueras i SolidWorks som är ett 3D-

CAD program. Detta ger en klar och tydlig bild över hur produkten kommer att se ut. 

Programmet möjliggör även hållfasthetsberäkningar och tekniska simuleringar för att försäkra 

sig om att konstruktionen kommer att klara av de påfrestningar som produkten kommer utsättas 

för.  
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

 

Nedan visas ett flödesschema om hur arbetet utförts (se figur 7.1). 

 

7.1 Planering 

7.1.1 Gantt-schema 

För att underlätta arbetet och få en överblick på vad som skall utföras så uträttades ett Gantt-

schema. Det är alltid svårt att göra en uppskattning på hur lång tid alla aktiviteter tar, samt när 

de skall utföras. Detta leder till att Gantt-schemat får ändrar allt som projektet fortgår. Projektet 

kunde inte börja i planerad tid på grund av att uppdragsgivaren inte var tillgänglig de två första 

veckorna av projektet. Detta gjorde att planeringen var tvungen att ändras och att den första 

tiden var det endast en förstudie samt rapportskrivning som gjordes, samt att de övriga 

aktiviteterna blev förskjutna och mer timmar utdelade på de sista veckorna för att hinna till 

deadline. 

 

Planering Gantt-schema 

Problemförståelse Förstudie Konkurrentanalys Kravspecifikation Funktionsanalys QFD 

Idégenerering Brainstorming 

Framtagning av 
lösning 

Konceptgenerering Pugh´s matris 

Bearbetning av 
koncept 

Utformning Materialval FMEA DFM DFA2 

Konstruktion 

Figur7. 1 Flödesschema 
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7.2 Problemförståelse 

7.2.1 Förstudie 

För att kunna sätta sig in i problemet samlades information kring sporten häcklöpning in. 

Eftersom Nordic Sport vill vända sig mot större friidrottsklubbar samt nationella arenor runt 

om i världen så är det i största hand vid tävlingssammanhang som vagnen kommer att 

användas. Detta ledde till att jag kollade upp vilka olika distanser som det tävlades inom. Det 

framgick att det var olika distanser för herrar och damer: 

 

Herrar: 

 60m (inomhus)    

 110m 

 400m 

 

Damer: 

 60m (inomhus) 

 100m 

 400m 

 

200m häck är också en gren som finns, dock så finns den inte med i mästerskapssammanhang 

utan finns enbart på mindre friidrottstävlingar. Det som även skiljer damerna och herrarna åt är 

höjden på häckarna. I alla grenarna förutom 60m är det tio häckar som de tävlande skall 

passera och vanligtvis åtta banor med tävlande på vid utomhustävlingar. Detta leder till att det 

är totalt åttio häckar som skall hanteras och transporteras till och från banan vid 

tävlingssammanhang. Där varje häck har en vikt på ungefär femton kilo.  

En annan sak som också skiljer damerna från herrarna är höjden på häckarna, vilket försvårar 

transporten av dem då man inte kan ha en vagn som är anpassad efter en specifik höjd. Höjden 

varierar mellan 76-110cm beroende på vilken distans samt om det är damer eller herrar som 

springer (Wikipedia, 2012).  

 

På internationella tävlingar krävs det att de häckar som används i tävlingen är godkända av 

IAAF (IAAF, 2012). Därför ansågs det självklart att häckvagnen skulle anpassas efter Nordic 

Sports IAAF godkända häckar. 

 

7.2.2 Konkurrentanalys 

I början av detta projektarbete så gjordes en konkurrentanalys, för att få en uppfattning om vad 

det finns för produkter ute på marknaden som löser samma problem. Det visade sig finnas ett 

flertal lösningar ute på marknaden, där alla skiljer sig från den produkt som Nordic Sport 

erbjuder idag. Detta eftersom staplingen av häckarna på Nordic Sports vagn sker från sidan, till 

skillnad från konkurrenternas där vagnarna staplas bakifrån. De som skiljer sig mellan 

konkurrenternas olika vagnar är antalet häckar som kan staplas på vagnen, vilket ligger mellan 

10-40st. Annars ser de i stort sett likadana ut. Detta gör att konkurrenterna kan delas in i två 

grupper. En grupp där antalet häckar som kan staplas är 10-20 och en grupp med 30-40 häckar. 

 

Fördelen med de mindre vagnarna som endast rymmer 10-20 häckar är att det inte behövs 

någon draghjälp, då detta kan ske med dragkraft från en person. En annan fördel med de 
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mindre är att de inte tar lika stor plats, både som förvaring men även om den skall fraktas. Samt 

att de har ett billigare pris. Det negativa med dem är såklart att de inte tar lika många häckar 

som de andra vagnarna, vilket medför att det krävs ett flertal vagnar för att transportera bort 

alla häckar, eller att de som utför arbetet går flera vändor och lastar av häckarna och hämtar 

nya efter det. Detta är dock mer tidskrävande, vilket är något som arrangörerna inte alltid har, 

framförallt vid tävlingar. 

 

Fördelarna med de större vagnarna är att de rymmer upp mot 40st häckar vilket medför att 

arrangörerna endast behöver två vagnar eller att de går två vändor för att transportera häckarna 

till och från tävlings- och träningsbanorna. Men dock så är de större och tar upp en större 

volym vad gäller förvaring och frakt. De är även dyrare enskilt, men eftersom man kan behöva 

ett flertal av de mindre vagnarna så är kostnaden inte någon större skillnad. 

 

De konkurrenter som tittades närmare på är de häckvagnar som möjliggör en stapling av 40st 

häckar. Som nämndes tidigare såg konkurrenternas vagnar ut mer eller mindre på samma sätt. 

Därför gjordes ingen analys för varje enskild konkurrent utan en analys gjordes på de 

häckvagnar som är staplingsbara bakifrån. Några exempel på konkurrenter visas nedan (se 

figur 7.2-7.4 ): 

 

 

 

 
Figur7. 2 Track & fields vagn som rymmer 30-40 häckar. 

 

 
Figur 7.4 UCS häckvagn som kan rymma upp till 40st häckar. 

Figur 7.3 Globalsports häckvagn i aluminium som 

rymmer upp till 40st häckar. 
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Det positiva med de vagnar som staplas bakifrån: 

 Låg vikt 

 Liten volym 

 Billigare än Nordic Sports 

 Lättare hantering utan draghjälp 

 

Det negativa med de vagnar som staplas bakifrån: 

 Långsam stapling 

 Inte användbara vintertid, då hjulen är för små och snö kan komma in vilket gör att det 

går trögt 

 Alla har inte möjlighet för dragning av fordon, vilket kan vara användbart då lastvikten 

kan bli upp till 600 kg plus vagnens egenvikt. 

 Sämre ur ett ergonomiskt perspektiv 

 

 

7.2.2.1 Nordic Sports nuvarande häckvagn 

Det som gör Nordic Sports häckvagn unik är att häckarna staplas från sidan, vilket påskyndar 

hela processen. Då fler funktionärer kan vara aktiva och stapla häckar, gentemot 

konkurrenternas som endast en funktionär kan stapla åt gången. En analys av denna produkt 

gjordes för att få en ökad förståelse och information kring varför den ser ut som den gör, för att 

kunna ta med sig användbar information och inspiration. 

 

 
Figur 7.5 Nordic Sports häckvagn 

 

7.2.3 Kravspecifikation 

Efter att ha reviderat en tidigare upplaga tillsammans med Mikel Boman på Nordic Sport, så 

togs en kravspecifikation fram utifrån de krav som ställts på produkten. Se nedan (se även 

bilaga 2). 

 

 Kunna transportera 40st häckar (ca 1m breda, 15kg) 

 Snabblastad (önskemål från kunderna) 

 Underlätta frakt  

 Möjliggöra transport med hjälp av anläggningsfordon  
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 Möjliggöra transport för hand 

 Låg produktionskostnad 

 Standardiserad  

 Tåla minusgrader samt snöbildad terräng 

 Möjliggöra ergonomiskt lyft 

 Är säker att använda 

7.2.4 Funktionsanalys 

 En funktionsanalys gjordes, där huvudfunktionen var att transportera häckar. Nedan visas 

funktionsanalysen(Se även bilaga 3).  

 

 
Figur 7.6 Funktionsanalys 

7.2.5 QFD 

Redan vid start av konkurrentanalysen började en QFD att uträttas, för att få reda på hur Nordic 

Sports nuvarande produkt utfyllde marknadskraven gentemot konkurrenternas. Det som 

konkurrentjämförelsen visade var att den nuvarande vagnen som Nordic Sport erbjuder ligger 

snäppet före konkurrenterna(se figur 7.7). Detta mestadels för att de erbjuder en vagn som 

staplas från sidan till skillnad från alla konkurrenterna som staplas bakifrån. Det negativa med 

produkten som framgick var att det har en större fraktvolym än konkurrenterna, vilket leder till 

en högre fraktkostnad.  

 

Transportera 
häckar 

Möjliggöra 
förflyttning 

Underlätta 
dragning 

Medge låg vikt 

Möjliggöra 
manövrering 

Möjliggöra 
förflyttning 

vintertid 

Bära häckar 

Erbjuda 
lastutrymme 

Möjliggöra 
ergonomiskt lyfy 

Medge enkel 
trasport 

Låg profil 

Möjliggöra enkel 
montering 
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Figur 7.7 Konkurrentjämförelse 

 

 

Sambandet mellan produktegenskaper och marknadskraven kollades, för att få veta vilka 

egenskaper som är mest värdeskapande för produkten. Detta ledde till att de egenskaper som 

framgick var dessa tre(se figur 7.8):  

 

 
Figur 7.8 Produktegenskaper 
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 Produktens formgivning 

 Materialval 

 Snabblastad 

 

En reflektion kring dessa egenskaper är att både produktens formgivning och materialval 

påverkar dels vikten och volymen, vilka är direkt kopplade till fraktkostnaden, men även att 

produkten fungerar som avsett. Att den skall vara snabblastad är en annan viktig egenskap, då 

all tid som kan sparas vid av och på lyftning är värdefull för arrangörerna. 

 

7.3 Idégenerering 

 

I idégenereringsfasen har inspiration hämtats dels från konkurrenternas lösningar, men även 

liknande produkter. Syftet med denna fas var att få så många idéer som möjligt nedskissade för 

att få en bra grund att jobba utifrån.  

7.3.1 Brainstorming och mindmap 

En mängd olika lösningar togs fram och formulerades ned på papper utan att analysera dessa, 

eftersom huvudsyftet med idégenereringen var att få så många tankar och idéer nedskissade. 

Nedan visas (se figur 7.9) en mindmap som skapades, där de olika delarna i den försökte 

kombineras för att väcka idéer. 

 

 
Figur 7.9 Mindmap 

Häckvagn 

Material 

•Aluminium 

•Stål 

•Komposit 

Struktur 

•Demonterbar 

•Ledad 

•Moduliserbar 

•Dragbar 

Staplingshåll 

•Framifrån 

•Bakifrån 

•Framifrån & 
Bakifrån 

•Sidan 

Staplingssätt 

•Lyfta 

•Skjuta 

•Kasta 
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7.4 Framtagning av lösning 

I denna fas konkretiserades de idéer som togs fram i idégenereringen, där de idéer som inte 

utfyllde de satta kraven sållades ut. Därefter utvärderades och analyserades de olika idéerna i 

pugh´s matris.  

 

7.4.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen resulterade i att nio olika koncept togs fram. De nio lösningarna 

konkretiserades för att möjliggöra en rättvis bedömning i Pugh´s matris. 

 

7.4.2 Pugh´s matris 

De nio koncepten som uppfyllde de krav som ställdes på produkten och ansågs realiserbara 

jämfördes i en Pugh´s matris, där den satta referensen var Nordic Sports nuvarande vagn. Den 

första matrisen visade att det var fyra stycken koncept som var intressanta att gå vidare med. 

Det koncept som visade sig starkast var koncept 4, vilket gjorde att det konceptet sattes som 

referens i den andra matrisen som gjordes (se bilaga 10). De fyra koncepten som gick vidare 

efter den första principen var: 

 

 

 

Koncept 1: En vagn som var ledad i 

mitten som skulle kunna gå sära på då 

den skall fraktas. Vilket skulle innebära 

en lägre fraktkostnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2: En vagn som var 

moduliserbar, som skulle kunna 

tillfredsställa en större marknad. Detta då 

kunden skulle kunna välja hur många 

häckar som vagnen skall rymma, då den 

skulle kunna ta mellan 20-40 häckar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.10 Koncept 1 

Figur 7.11 Koncept2 



19 

 

Koncept 3: En vagn där häckarna staplas 

framifrån och bakifrån. Vagnen påminner 

mycket om konkurrenternas vagnar, där enda 

skillnaden skulle vara att den går att stapla 

från två håll. Vilket skulle påskynda av- och 

pålastning gentemot konkurrenternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4: En vagn liknande Nordic Sports 

nuvarande, fast kortare. En optimerad vagn 

med grund från Nordic Sports nuvarande 

vagn. Det skall gå att stapla 6-7 häckar på 

varje ställ till skillnad från 5 häckar som det 

är i nuläget. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Efter att de andra koncepten jämförts gentemot varandra med koncept 4, visade även den 

matrisen att koncept 4 är det koncept som verkar vara det mest intressanta. Efter en analys 

kring resultatet, så valdes koncept 4 att arbeta vidare med i detta arbete (se bilaga 10). 

 

7.5 Bearbetning av koncept 

Koncept 4 som valdes att jobba vidare utformades främst med avseende på att minska 

produktens fraktkostnad, där fraktvolymen låg i fokus. 

 

7.5.1 Utformning 

Det som låg bakom utformingen av produkten var kravet på att fraktkostnaden för produkten 

skulle vara lägre än vad den är idag. Då volymen ansågs vara den styrande faktorn på 

fraktkostnaden fokuserades det på att minska denna. En första tanke var att vagnen inte skulle 

vara monterad när den kommer till kunden, men på grund av komponenternas höga vikt så 

slumpades denna idé. Konceptets grundar sig på Nordic Sport nuvarande vagn, där höjden och 

längden på vagnen optimerades. Höjden sänktes efter beräkningar på vilken höjd på överdelen 

som gjorde att häckarna tog minst plats (se bilaga 7). Staplingen av häckarna kommer att ske 

från sidan av vagnen. Då häckarnas största vikt ligger på fötterna av häckarna kommer dessa att 

vara kontaktytan mot vagnen, för att möjliggöra ett så ergonomiskt lyft som möjligt, men även 

för att förhindra att häckarna glider av vagnen (se figur 7.14). Bredden på vagnen ökades för att 

Figur 7.12 Koncept 3 

Figur 7.13 Koncept 4 
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kunna stapla 6-7st häckar på varje sida, vilket gjorde att vagnen kunde förkortas. Eftersom 

vagnen förkortades kunde även rambalkarna dimensioneras ned, vilket tillsammans med den 

förkortade ramen gjorde att vikten på vagnen minskade. 

 
 

Figur 7.13 Stapling av häckar 

 

7.5.2 Material 

Vagnens ram kommer att bestå av en stolstomme med fyrkantsrör av materialet DIN 2395. 

Detta eftersom materialet erbjuder god svetsbarhet och hög hållfasthet, samt att Nordic Sport 

använder sig av detta material på deras nuvarande produkt. Materialet som valdes att användas 

har en sträckgräns på 370 MPa. 

 

7.5.3 FMEA 

En FMEA gjordes på det valda konceptet för att kunna identifiera brister i konstruktionen. De 

komponenter som fick största risktalet för fel var styrstaget och dragstången, därför används en 

liknande konstruktion som på Nordic Sports nuvarande produkt. Detta eftersom de har visat sig 

lösa problemet på ett felfritt sätt. Med hjälp av verktyget konstaterades att det ställs höga krav 

på svetsningen av rambalkarna, eftersom det är den bärande delen av konstruktionen (se bilaga 

5). 

 

7.5.4 DFM 

Ramkonstruktionen kommer att bestå att tillkapade fyrkantsbalkar som kommer att svetsas fast 

och utforma ramkonstruktionen. För att underlätta tillverkningen består delarna av ett material 

med utmärkt formbarhet och svetsbarhet. Samt att en och samma balkdimension kommer att 

användas på ramkonstruktionen. 

7.5.5 DFMA/DFA2 
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De 13 standardpunkterna gicks igenom och standardkomponenter såsom fyrkantsprofilsrör 

användes. Häckvagnen fick en monteringsvänlighet på 64 %, vilket är ett acceptabelt värde (se 

bilaga 6). 

 

Då Nordic Sports nuvarande häckvagn består delvis av standardiserade och lättmonterade 

komponenter, kommer dessa till stor del att användas. Därför gjordes ingen analys av dessa 

komponenter utan analysen gjordes istället på ramkonstruktionen, glidskenan samt u-skenan.  

 

7.5.5.1 Glidskenan 

Genom att glidskenan är symetrisk spelar det ingen roll vilken håll den är vänd, så länge som 

de nedsänkta hålen är vända uppåt för att underlätta då denna skall skruvas fast. Eftersom 

glidskenan består av plast, vilket gör att den har en låg vikt så medger det hög 

monteringsvänlighet (Se figur 7.15).  

 

 
Figur 7.15 Glidskenan 

 

7.5.5.2 U-skenan 

Skenan är utformad av bockad plåt med nedsänkta hål för att underlätta monteringen av dessa. 

Även denna komponent är symmetrisk. Vikten och längden över det optimala för montering, 

men på grund av att de påfrestningar komponenten behövs tjockleken på den, samt att längden 

behövs för att möjliggöra enkel pålastning av häckarna (Se figur 7.16). 

 

 
Figur 7.16 U-Skenan 
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7.6 Konstruktion 

7.6.1 CAD 

Vagnen ritades upp tredimensionellt i SolidWorks efter att val av koncept gjorts. Detta för att 

möjliggöra en rättvis bedömning och analys av den i FMEA och DFA2. Allt eftersom projektet 

fortgick så ändrades konstruktionen där nya uppdateringar av vagnen skedde kontinuerligt. 

När konstruktionen av vagnen var klar och materialval gjort så genomfördes kraftsimuleringar 

på vagnen. Där förväntade krafter lades på för att se hur konstruktionen klarar de påfrestningar 

som den kommer att utsättas för. Då resultaten från simuleringarna visar att konstruktionen 

håller för de förväntade påfrestningarna med väldigt god marginal, vilken gjorde att 

ramkonstruktionens balkar kunde dimensioneras ned till 50*30*3 från (Se bilaga 8). 
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8. Resultat 

Nedan kommer resultatet av den tillämpade lösningsmetodiken att presenteras. 

 

8.1 Häckvagnen 

Resultatet av detta examensarbete blev en häckvagn som löser de satta marknadskraven på ett 

mer resurseffektivt sätt än vad Nordic Sports nuvarande häckvagn gör. Häckvagnen möjliggör 

stapling från sidan, vilket påskyndar och underlättar av- och pålastning av häckarna. Vagnen är 

uppbyggd på så sätt att den går att stapla häckarna från två sidor, där den har tre ställ på varje 

sida där det ryms upp till sju häckar på varje ställ. 

 

 
Figur 8.1 Koncept 4 utan häckar 

 
Figur 8.2 Koncept 4 med häckar 
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8.1.1 Ramen 

Vagnens ramkonstruktion är tillverkad av standardiserade fyrkantsbalkar i materialet DIN 2395 

i dimensionerna 50*30*3 mm. Som sammanfogningsmetod valdes svetsning eftersom det 

möjliggör en hög hållfasthet då en väl utförd svetsfog erhåller liknande hållfasthetsegenskaper 

som grundmaterialet (SSAB, 2010). Ramen har en längd på 3810mm och en bredd på 

1900mm. 

 
Figur 8.3 Ramen 

8.1.2 Dragstång och styrstag 

Dragstången möjliggör både dragning för hand genom det runda handtaget, samt att den 

möjliggör dragning efter anläggningsfordon, vanligtvis i form av mindre traktorer genom 

dragfästet som sitter längst fram. Styrstaget underlättar hanteringen av vagnen då den 

underlättar vid svängning av vagnen. Dessa komponenter valdes eftersom de är standardiserade 

komponenter som Nordic Sport använder sig av på flera av deras produkter. Vilket gör att de 

får en låg produktionskostnad på dem. Då dessa komponenter har fungerat som avsett och inte 

krånglat på någon av deras nuvarande produkter, motiverar också valet av att använda dessa 

komponenter. 

 
Figur 8.4 Styrstag 
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Figur 8.5 Dragstång 

 

8.1.3 Överdel och glidskenor 

Konstruktionens överdel består av sex ställ, tre på vardera sidan med en genomgående balk. 

Ställen och den genomgående balken består av fyrkantsbalkar av materialet DIN 2395 i 

dimensionerna 30*30*3 mm. Bredden på ställen konstruerades efter bredden på Nordic Sports 

IAAF godkända häckar. Höjden på ställen bestämdes efter den lutning på häckarna som gjorde 

att de tog minst plats (se bilaga 7). Ovanpå överdelen kommer glidskenor att skruvas fast för att 

underlätta av- och pålastningen av häckarna, samt att det förhindrar att häckarna skadas. 

Glidskenorna är gula och är gjorda i plast. 

 

 

 
Figur 8.6 Överdel med glidskenor 
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Figur 8.7 Överdel med häckar 

 

8.1.4 U-Skenan 

En U-skena togs fram för att underlätta lyftmomentet av häckarna. Detta eftersom häckarna kan 

lyftas upp på skenan, för att sedan skjutas på plats. Kommer att skruvas fast på ramen. Dessa 

skulle kunna monteras av kund, eftersom längden på dessa är längre än vad ramens bredd är. 

Vilket skulle kunna innebära att fraktvolymen minskas, vilket även fraktkostnaden skulle göra. 

 

 
Figur 8.8 U-Skenan 
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8.1.5 Hjul 

De hjul som kommer att användas är punkteringsfria hjul med en diameter på 400mm. 

Storleken på dessa valdes utifrån att vagnen skall vara användbar i norra Europa året om, vilket 

gör att det kräver att den går att använda i snö.  

 
Figur 8.9 Punkteringsfritt hjul. 
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9. Analys 

Examensarbetet utfördes med syfte att minska Nordic Sports nuvarande häckvagns 

fraktkostnad, vilket innebär häckvagnens vikt samt volym. Efter projektets gång fokuserades 

problemet mer och mer på produktens volym, eftersom dels att en minskad volym medför en 

lägre vikt, men också eftersom Nordic Sport vanligvis transporterar denna produkt med flyg. 

Enligt Mikael Bohman på Nordic Sport är volymen den största bidragande faktorn till 

fraktkostnaden för dem med flyg volymen på produkten.  

 

9.1 Minskad fraktkostnad 

Den huvudsakliga frågan som ställdes inför detta arbete var om häckvagnens fraktvolym kunde 

minskas, men samtidigt uppfylla marknadens krav på produkten. De 

produktutvecklingsverktygen som användes för att analysera om hur framtagna konceptet 

uppfyller marknadskraven var QFD och Pugh´s matris. Den QFD som gjordes visade att 

Nordic Sports nuvarande häckvagn var den produkt som i nuläget är starkast på marknaden. 

Därför användes denna som referens i den Pugh´s matris som gjorde, där det visade sig att det 

framtagna konceptet uppfyllde kraven och önskemålen bättre.  

 

Det framtagna konceptet visar att fraktkostnaden går att sänka genom att både produktens 

fraktvolym samt vikten minskas. Detta gjordes genom dessa punkter: 

 

 En analys av hur häckarna skall staplas för att ta så liten plats som möjligt.  

 Förkortning av ramkonstruktionen 

 Neddimensionering av rambalkar efter beräkningar och simuleringar. 

 Konstant arbete utifrån den framtagna kravspecifikationen. 

 

En analys av hur mycket fraktkostnaden minskas med är svår att göra eftersom en uppskattning 

av fraktkostnaden beror på vilket transportsätt som används, samt vilket företag som produkten 

fraktas med. På grund av produkten är så pass stor påverkar både volymen och vikten 

fraktkostnaden, därför gjordes en analys av hur mycket volymen samt vikten för produkten 

minskade.  

 

9.1.1 Volym 

En jämförelse gjordes mellan Nordic Sports nuvarande häckvagn och det framtagna konceptets 

volym samt vikt: 

 

I det framtagna konceptet kunde ramen och överdelens längd kunde förkortas med 1184mm, 

samt att överdelens höjd kunde sänkas med 78mm gjorde att volymen minskade. En beräkning 

på den minskade volymen visas nedan: 

 

Vagnens gamla yttermått var: 1900*4994*964 mm, vilket ger en volym på 7,249m
3
. 

Vagnens nya yttermått är: 1900*3810*886 mm, vilket ger en volym på 6,414m
3
 

 

Detta ger en volymminskning på 0,835m
3
 vilket ger en minskning på 11,5%. 
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9.1.2 Vikt 

Vagnens volymminskning tillsammans med ramkonstruktionens neddimensionering medförde 

en viktminskning. I SolidWorks kunde en viktminskning tas fram, vilket nedanstående 

beräkningar visar. 

 

Vagnens gamla vikt: 400kg 

Vagnens nya vikt: 320kg 

 

Detta gav en viktminskning på 80kg vilket motsvarar en minskning med 20 % 

 

9.2 Volym eller vikt 

En fråga som ställdes i början av projektet var om fokus skulle ligga på att försöka minska 

produktens vikt eller volym. Efter att Mikael Bohman påtalat att den största bidragande orsaken 

till produktens höga fraktkostnad var dess volym. Detta eftersom produkten vanligtvis fraktas 

med flygplan, där volymen är den största faktorn som påverkar priset.  

Efter att produktens minskade volym medförde minskad vikt indikerar även det att det är 

volymen som fokus skall ligga på. Detta medförde att någon djupare analys om att hitta den 

mest användbara materialet i vikt kontra volym inte gjordes. Det som påverkade materialvalet 

var att det skulle vara god svetsbarhet i samt att det skulle ha en hög hållfasthet. Efter samspråk 

med Mikael Bohman på Nordic Sport beslutades det att använda samma material som idag 

används på deras nuvarande häckvagn. 

 

9.3 Minskad produktionskostnad 

Produktionen av det framtagna konceptet kommer i stort sätt att se ut som det gör av den 

nuvarande vagnen som Nordic Sport erbjuder. Då det som skiljer sig mellan det framtagna 

konceptet och den nuvarande vagnen är materialåtgången. Detta medför att 

produktionskostnaden kommer att minskas. Dels eftersom materialkostnaden kommer att 

sänkas, men även antal moment som krävs för att sammansätta produkten minskas vilket 

genererar i en kortare produktionstid. 

 

9.4 Kravspecifikation 

Vagnen uppfyller samtliga krav som ställdes i kravspecifikationen. Vagnen möjliggör en snabb 

och säker hantering av häckar då flera funktionärer kan lyfta upp häckar samtidigt, samt att 

häckarna inte behöver lyftas högt för att få dem på vagnen.  

 

Den valda dragöglan/ handtaget möjliggör en hantering av vagnen både för hand och med hjälp 

av diverse fordon.  

 

Konstruktionen av vagnen är anpassad för att rymma 40st vagnar, samt att den är användbar 

under vinterhalvåret i norra Europa, vilket var två av de krav som ställdes på produkten. 

Konceptet reducerar även fraktkostnaden och tillverkningskostnaden, vilket visades i kapitel 

9.2 och 9.3m.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsatser 

Problemet var att vidareutveckla Nordic Sports nuvarande häckvagn. Utifrån den 

kravspecifikation som togs fram med uppdragsgivaren skulle produkten utvecklas för att sänka 

fraktkostnaden för produkten.  

Nedan visas de krav som ställdes i kapitel 3 och hur konceptet uppfyller dessa: 

 

 Häckvagnen skall vara snabblastad 

Konceptet består av sex ställ som möjliggör en av- och pålastning av häckarna av 

sex personer samtidigt. 

 

 Häckvagnen skall möjliggöra transport av 40 st häckar. 

Konceptet består av sex ställ, varav varje ställ rymmer sju häckar. Detta gör att 

konceptet möjliggör en transport av 42 st häckar 

 

 Ergonomisk lyfthöjd 

Det framtagna konceptet har både glidskenor och U-skenor som möjliggör att 

häckarna skjuts in i position. Detta gör att häckarna endast behöver lyftas upp en 

kort sträcka på skenorna för att sedan skjutas in.  

 

 Fraktkostnad 

Eftersom Nordic Sports produkter fraktas på olika sätt beroende på var i världen 

slutkunden befinner sig var det svårt att ta fram en procentuell minskning av 

fraktkostnaden. Men eftersom volymen minskade med 11,5% och vikten med 

20% kan en slutsats dras om att fraktkostnaden minskade eftersom den är 

beroende av både volym och vikt. 

 

 

Det som påvisades i analysen var att det framtagna konceptet uppfyller de satta kraven på 

produkten, samtidigt som produktens volym och vikt minskade. Problemformuleringen 

besvarades på ett bra sätt, vilket visas i analysen.  

 

Eftersom konceptet uppfyller de krav som ställdes på denna, samt att de 

problemformuleringarna som togs fram i projektets start uppfylldes så är jag nöjd med detta 

arbete. 

 

En omställning av produktionen för Nordic Sport bör gå väldigt enkelt eftersom de redan har 

den teknik och kunskap som krävs för produktionen av produkten. Den stora förrändringen på 

produkten är den neddimensioneringen av rambalkarna som gjordes, samt att produktens längd 

reducerades. Då materialet på konstruktionen är i stort sett det samma, bör uppdragsgivaren 

kunna använda de underleverantörer som de använder sig av idag även efter en omställning av 

produktionen. 

 

Nordic Sports nuvarande häckvagn har använts i stora internationella mästerskap och kommer 

att användas i friidrotts-EM i Helsingfors 2012. Detta har gjort att det projektet igenom vart en 

extra sporre att möjligheten finns att detta koncept kommer användas i kommande mästerskap.  
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10.2 Rekommendationer till Nordic Sport AB 

Då ingen prototyp gjordes i detta projektarbete rekommenderas det att göra en prototyp och 

utföra verkliga tester på den. Detta skulle ge en klarare överblick över hur produkten skulle 

klara av de påfrestningar den kommer att utsättas för. Detta skulle då vara nästa steg i 

utvecklingen av produkten. 

 

En djupare materialanalys rekommenderas att göra, eftersom det skulle kunna medföra i 

ytterligare viktminskning.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1: Gantt-schema 

 

    PROJEKTPLAN                     

Projektnamn:   Beteckningar                     Datum: 2012-04-03 

Examensarbete         Planerat     Utfall       
Revision: 
r01   

Häckvagn inom friidrott 
 

aktivitet 
 

    
  

    
 

  Upprättad av: 

      hållpunkt   P       Q       Emanuel Öhman 

  
 

  
             

  

Aktiviteter v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24         

                                  

Rapportplanering                               

                                  

Inledning                                 

  
 

                              

Syfte och mål                               

                                  

Problemformulering                               

  
 

                              

Projektdirektiv                               

  
 

                              

Projektavgränsningar                               

  
 

                              

Gantt-schema                               

                                  

Problemförståelse                               

  
 

                              

Förstudie                                 

  
 

                              

Konkurrensanalys                               

  
 

                              

Kravspecifikation                               

  
 

                              

Funktionsanalys                               

  
 

                              

QFD                                 

  
 

                              

PIPS                                 

                                  

Idegenerering                               

  
 

                              

Idegenerering                               

  
 

                              

PIPS                                 
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Framtagning av lösning                               

                                  

Konceptgenerering                               

                                  

Pugh´s matris                               

                                  

QFD                                 

                                  

FMEA                                 

                                  

Konceptval                               

                                  

PIPS                                 

                                  

Bearbetning av lösning                               

                                  

FMEA                                 

                                  

Utformning                               

                                  

Materialval                               

                                  

DFMA                                 

                                  

PIPS                                 

                                  

CAD                                 

                                  

Överblick                                 

                                  

Rapportskrivning                               

                                  

Avstämningsmöten                               

                                  

Redovisning                               

    v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24         
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Resurser Planerad Mantimmar                         

  Utfall v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24         

                                  

Rapportplanering                         
Antal 
timmar     

      4 2                     6   

Inledning     4 3                     7   

  
 

5 3                       8   

Syfte och mål   4 3                     7   

    5 2 3                     10   

Problemformulering   3 2 2                   7   

  
 

  3 3                     6   

Projektdirektiv   3 3                     6   

  
 

  3 2                     5   

Projektavgränsningar   2 2                     4   

  
 

3 2                       5   

Gantt-schema 4   3                     7   

                                  

Problemförståelse                               

    10 8                       18   

Förstudie   15 7                       22   

    10 8 10                     28   

Konkurrensanalys 13 12 8                     33   

      3 3                     6   

Kravspecifikation     2 2 2                 6   

        3 5                   8   

Funktionsanalys     2 4                   6   

        6 6 3                 15   

QFD         8 5                 13   

            1                 1   

PIPS           1                 1   

                                  

Idegenerering                               

  
 

      24 10 3               37   

Idegenerering     8 20 8 2               38   

  
 

          1               1   

PIPS 
 

          1               1   
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Framtagning av lösning                               

            12 12               24   

Konceptgenerering         8 14               22   

  
 

          4               4   

Pughs matris           3               3   

  
 

        6 4 4             14   

QFD           6 6 3             15   

  
 

            6             6   

Konceptval             4             4   

  
 

            1             1   

PIPS               1             1   

                                  

Bearbetning av lösning                               

                6 4           10   

FMEA               4 3           7   

  
 

            3 3           6   

Utformning             3 3           6   

  
 

              4           4   

Materialval             3 2           5   

  
 

              4           4   

DFMA                 4           4   

  
 

              1           1   

PIPS                 1           1   

  
 

        6 6 8 10 10 10 10     60   

CAD           6 10 14 14 8         52   

                                  

Överblick                                 

    5 4 6 5 2 4 5 4           35   

Rapportskrivning   5 5 6 10 4 6 20 34         90   

  
 

2   2   1   1   2         8   

Avstämningsmöten 1   1 1       1           4   

  
 

                20 20 20     60   

Redovisning                 4         4   

  
 

v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24         

Summa mantid plan 40 40 40 40 41 34 34 30 32 30 30 0 0 391 0 

  Utfall 33 40 42 43 46 40 38 48 46 0 0 0 0 376 0 

ackum. plan 40 80 120 160 201 235 269 299 331 361 391 391 391     

  utfall 33 73 115 158 204 244 282 330 376 376 376 376 376     
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Bilaga 2: Kravspecifikation 

 

Funktion 

 

 Kunna transportera 40st häckar (ca 1m breda, 15kg) 

 Snabblastad (önskemål från kunderna) 

 Möjliggöra dragning med hjälp av anläggningsfordon  

 Möjliggöra dragning för hand 

 Standardiserad  

Miljö 

 Underlätta frakt  

 Användbar i minusgrader samt snö 

 Låg produktionskostnad 

Säkerhet 

 Möjliggöra ergonomiskt lyft av häckar 

 Är säker att använda 
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Bilaga 3: Funktionsanalys 

 

 

 

 
  

Transportera 
häckar 

Möjliggöra 
förflyttning 

Underlätta 
dragning 

Medge låg vikt 

Möjliggöra 
manövrering 

Möjliggöra 
förflyttning 

vintertid 

Bära häckar 

Erbjuda 
lastutrymme 

Möjliggöra 
ergonomiskt lyfy 

Medge enkel 
trasport 

Låg profil 

Möjliggöra 
enkel montering 
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Bilaga 4: QFD 
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Bilaga 5: FMEA 
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Bilaga 6: DFMA/DFA2 
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Bilaga 7: Höjd beräkning 

För att ta reda på vilken höjd överdelen skulle ha och därav vilken vinkeln som häckarna skulle 

ligga i för att de skulle ta så lite plats på vagnen som möjligt gjordes beräkningar på detta, som 

visas nedan. 

 

Det beräkningarna visar är den 

höjd på överdelen då häckarna 

tar som minst plats som 

möjligt. Det höjd som räknades 

ut var en höjd på 384mm.  
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Bilaga 8: Tekniska beräkningar 

Solid Works användes som hjälpmedel när beräkningssimulationer skulle tas fram, för att 

bevisa att konstruktionen klarar av de förväntade påfrestningarna. Eftersom ramen är den mest 

utsatta delen av konstruktionen gjordes simulationsberäkningar på ramen. En utbredd last på 

600kg, vilket motsvarar en kraft på 5892N som verkar vertikalt. En värsta fallet uträkning 

gjordes ifall, mot förmodan att all kraft skulle ligga på den centrala balken. På ramen sattes fyra 

fästpunkter, vilka symboliseras med gröna pilar, vilka motsvarar de positioner som hjulhållarna 

kommer att fästas på. Det material som simuleringarna utfördes på hade en sträckgräns på ca 

370Mpa, vilket motsvarar det tilltänkta materialet som kommer att användas på konstruktionen. 

 

 
Bild 1: Den maximala spänning som uppstår är på 150,9Mpa, vilket ger en säkerhet mot 

plastiskt deformation på över 2.   

Bild 2: Den nedböjning som uppstår är på 4,723mm, vilket inte är alltför mycket med tanke på 

att konstruktionen är 3810mm. Detta gör att det inte är någon risk för plastisk deformation. 

En mer realistisk simulation gjordes där krafterna fördelas på ramens konstruktion. Den visar 

de 5892N fördelade på de tre längsta balkarna 
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Bild 3: : Den maximala spänning som uppstår är på 75,3Mpa, vilket ger en säkerhet mot 

plastiskt deformation på nästan 5. 

 

 
Bild 4: Den nedböjning som uppstår är på 2,045mm, vilket inte är mycket med tanke på att 

konstruktionen är 3810mm. Detta gör att det inte är någon risk för plastisk deformation. 

Dessa simuleringar påvisar att den neddimensionering på ramkonstruktionen håller för de 

påfrestningar den kommer utsättas för. 
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Bilaga 9: CAD 
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Bilaga 10: Pugh´s matris 

 
 

 
  

KONCEPTVÄRDERING

Projekt Häckvagn Upprättad av Datum

Emanuel Öhman

Revision Dokumentnamn

r01 Pughs matris

Krav- Koncept

Krav vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lättanvänd 4 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0

Lätt att underhålla 3 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0

Möjliggöra transport av 40 häckar 4 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 +1

Har lång livslängd 4 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 +1

Är lätt att iordningställa 4 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 +1

Billig att transportera 5 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 0 -1

Tåla minusgrader & snöbildad teräng 4 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0

Är säker att använda 5 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0

Är miljövänlig 2 0 0 +1 +1 0 0 0 0 -1 -1

Är lätt att skrota 2 0 +1 0 0 +1 -1 +1 0 0 -1

Är attraktiv 2 0 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 -1

Har ett konkurrenskraftigt pris 5 0 +1 0 0 +1 -1 -1 0 +1 0

Möjliggöra ergonomiskt lyft 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

Möjliggöra dragning av fordon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

Snabblastad 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1

Antal + 0 4 3 2 4 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal - 0 2 2 1 0 3 5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 2 1 1 4 -3 -1 -1 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0

Viktad summa 0 5 1 3 14 -12 -8 -4 -12 -8 0 0 0 0 0 0 0 0

Referens: Nordic Sports häckvagn

2012-05-01

KONCEPTVÄRDERING

Projekt Häckvagn Upprättad av Datum

Emanuel Öhman

Revision Dokumentnamn

r01 Pughs matris

Krav- Koncept

Krav vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lättanvänd 4 0 0 0 -1

Lätt att underhålla 3 0 -1 0 +2

Möjliggöra transport av 40 häckar 4 0 0 0 0

Har lång livslängd 4 0 -1 -1 +1

Är lätt att iordningställa 4 0 -2 -1 +1

Billig att transportera 5 0 +1 +1 0

Tåla minusgrader & snöbildad teräng 4 0 0 0 0

Är säker att använda 5 0 0 0 -1

Är miljövänlig 2 0 +1 +1 +1

Är lätt att skrota 2 0 +1 0 0

Är attraktiv 2 0 0 0 0

Har ett konkurrenskraftigt pris 5 0 -1 -1 +1

Möjliggöra ergonomiskt lyft 5 0 0 0 -2

Möjliggöra dragning av fordon 4 0 0 0 -2

Snabblastad 5 0 0 0 -1

Antal + 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal - 0 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viktad summa 0 -11 -6 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Referens: Koncept 4

2012-05-02
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Bilaga 11: Ritning koncept 4 
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Bilaga 12: Pips 

 

PHASES OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING
enligt Mike Baxter; Product Design; Chapman&Hall; 1995

PIPS
I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 1: problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering
I vilken utsträckning har informations Uppmuntrades deltagare med

källor utnyttjats? specialistkunskaper att dela med

Har alla som kan ha relevant informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande?

tion utnyttjats?

Har all tillgänglig information lyfts Var det en öppen och fri atmosfär i

fram och diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gruppen? Hade alla möjlighet att

säga sin mening?

Gjordes försök att integrera informa- Lyckades gruppmedlemmarna hålla

tion för att klargöra problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 diskussionen problemcentrerad och

undvika att se lösningar?

Blev den slutliga problemformuleringen Gavs var och en en ärlig chans att

sådan att alla förstod och höll med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ansluta till eller ange avvikande upp-

om problemdefinitionen? fattning om problemdefinitionen?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer
Gick gruppen inledningsvis igenom Tog gruppen till sig alla idéer oavsett

och enades om reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vem de kom från?

generering?

Uppmuntrades tystlåtna medlemmar

Hade alla uttömt sina idéer i slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra?

Gick gruppen igenom alla idéerna för Undvek medlemmarna att kritisera och

klargörande och bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 värdera varandras idéer?

Grupperades idéerna utifrån gemen- Ingrep gruppen för att hindra någon 

samma egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 från att dominera diskussionen?

Sammanställde gruppen en lista på Presenterades idéerna så att alla

de mest kreativa, lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 kunde ta del av samtliga?

intressanta idéerna?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 3: Framtagning av lösningar: Utvärdering, kombinationer, slutligt val
Diskuterades och värderades varje idé Hanterade gruppen de medlemmar

med avseende på starka och svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vars förslag kritiserades eller förkast-

sidor? ades på ett bra sätt?

Arbetade gruppen systematiskt med Koncentrerade sig gruppen på att

urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 finna den bästa idén snarare än att

förkasta de sämsta?

Hur väl lyckades gruppen modifiera Hanterade gruppen medlemmars 

och kombinera ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 olika åsikter så att alla kände sig

tillfredställda?

Valdes en idé (eller grupp av idéer) ut Valdes slutlösningen i consensus

för en mer grundlig bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och om inte noterades hur stor

majoriteten var?
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, fördelning, koordinering
Tecknade gruppen ned erforderliga Bidrog alla gruppmedlemmar till att 

aktiviteter och utsåg ansvariga för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 säkra att inga kritiska aktiviteter

bearbeta lösningen? förbisågs?

Hade gruppen tillgång till alla nödvän- Var gruppmedlemmarna beredda att

diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ta på sig nödvändigt ansvar för att

bearbeta lösningen?

Förutsåg gruppen  och planerade för Var gruppmedlemmarna öppna och

potentiella problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 stödjande för att hantera förutsedda

hinder och svårigheter?

Har gruppens slutsatser fullt ut över- Var gruppmedlemmarna överens om

förts till de som skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 den uppdelning av arbetet som 

detaljutformningen? gjordes?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 5: Utvärdering av lösningen
I hur stor utsträckning svarar lös- I hur stor utsträckning utnyttjades

ningen mot det ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 varje gruppmedlems kunskap och

met/kravet? förmåga?

I hur stor utsträckning kan problem- I hur stor utsträckning höll sig med-

lösningsarbetet betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 lemmarna till överenskommelser

kreativt, givande och fungerande? i gruppen?

I hur stor utsträckning kan arbetet I vilken utsträckning har kommunika-

att ta fram en lösning anses vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 tionen i gruppen varit öppen, uttrycks-

planerat, lett och genomfört? full och konstruktiv?

Har gruppen mötts för att kritiskt I vilken utsträckning spelade grupp-

granska det sätt som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ledaren en styrande, sammanjäm-

behandlades på? kande och visionär roll?

Handledarens roll och betydelse
I vilken utsträckning har handledaren I vilken utsträckning har handledaren

påverkat valet och utformning av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 påverkat gruppens sätt att arbeta på

gruppens lösning? ett strukturerat sätt?
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Bilaga 13: Häckritningar 
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