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Sammanfattning 
 

Den här rapporten beskriver en produktutvecklingsprocess avsedd för att utveckla en 

konceptuell lösning för en Grindstolpe med en integrerad belysnings funktion.  

 

Den grundläggande uppgiften var att rita en estetiskt tilltalande grindstolpe. Eftersom detta 

inte ansågs tillräckligt för att examineras i produktutveckling på Mälardalens Högskola antogs 

ett alternativt angreppssätt för uppgiften.  

 

Det resulterande Konceptet är utvecklat som ett alternativ till den lösning som beställaren har 

tänkt sig. Tanken är att det ska fungera som underlag för vidare produktutveckling - för att 

påvisa vilka problem beställaren kan tänkas ställas inför. Lösningen på ett problem kan se ut 

på många olika sätt men problemet är fortfarande det samma.  

 

Produktutvecklingsmetodiken som har använts under detta examensarbete bygger på en 

metod som kontinuerligt använts som utbildningsmaterial vid undervisning på programmet 

Innovation och Produktutveckling på Mälardalens Högskola[1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
In this theses a product development process is presented aimed for resulting in a concept for 

a gatepost whit an integrated light function. 

 

The original assignment was solely to make an aesthetically pleasing gatepost. Since this 

don’t measure up to the requirements set for a degree in Product Development at Mälardalens 

University, an alternative approach was adopted. 

  

The resulting concept is developed as an alternative solution to the one the client has in mind. 

The idea is for the concept is to be useful in a future product development – to highlight the 

problems the client can expect to encounter. The solution to a problem can be many but the 

problem stays the same.  

 

The Product development methodology used in this theses is based on a methodology that 

continuously has been used as material for teaching during the studies in Innovation and 

Product Development at Mälardalens University. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordlista 
 

Biomimetik – Ett begrepp för hur lösningar i naturen kan härmas för annan problemlösning.  

CAD – Computer Aided Design. 

cc-mått – Mått som redogör för avståndet, centrum till centrum, mellan två cirklar.  

Draft – En yta för att motverka vinkelrätta ytor.  

End-To-End symmetri – Term för något som är identiskt från båda håll. 

Fillet – En cirkulär yta för att motverka vinkelrätta ytor. 

Hydraul-verktyg – Ett verktyg som använder sig av någon hydraulisk funktion.  

IP-klass – Klassificering som redogör hur hög en el-armaturs motståndskraft mot vatten är. 

Loda – Metod för att justera något lodrätt. 

Matchning – term för hur något anpassas till något annat. 

Målvärde - Mått på det värde som önskas uppnås. 

Original – En exakt kopia av det som ska tillverkas. 

Rapid Prototyping – Term för snabb framtagning av prototyper, inom mekanisk konstruktion ofta som 

en följd av 3D-skivare. 

Rillor – Avlång håltagning. 

Tröskelvärde – Mått på det minsta acceptabla värdet. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Initiativet till det är projektet togs av en entreprenör och tidigare företagare. Beställaren hade 

tagit kontakt med examinatorn med ett uppslag till examensarbete. Examinatorn har tidigare 

haft uppdrag hos Företaget som beställaren var grundare till.  

 

Beställaren hade en idé om att integrera en ljuslösning i en uppsättning grindstolpar. 

Lösningen på problemet hade denne redan ganska klar. Det beställaren önskade hjälp med var 

att designa en vacker grindstolpe mer eller mindre förutsättningslöst. Eftersom form är något 

väldigt subjektivt är det svårt att argumentera för det. Beställaren hade tänkt sig att lösa 

eventuella konstruktionsproblem på egen hand. Detta upplägg ansågs inte uppfylla de kriterier 

som ställs på ett examensarbete examinerat från Mälardalens Högskola. För att lösa detta 

valdes ett alternativt angreppssätt. Examensarbetet har istället sökt en alternativ lösning, till 

den lösning beställaren har visualiserat sig, baserad på en väl underbyggd 

produktutvecklingsmetodik. Tanken är den alternativa lösningen ska utgå från samma 

grunddirektiv, dock aningen mer abstrakta, så att den alternativa lösningen både kan ge 

beställaren nya perspektiv samt material att använda vid en egen produktutvecklingsprocess.   

 

1.2. Projektdirektiv. 
 
Direktiven som är presenterade i detta avsnitt är utgångspunkten för 

konceptutvecklingsarbetet. Direktiven är generella översättningar av beställarens grund ide, 

alltså aningen mer abstrakta, för att tillåta den alternativa lösningen.  

 

1.2.1. Produkt 
 

1) Grindstolpens hölje ska konstrueras i aluminium.  

2) Grindstolpens hölje ska gjutas. 

3) För att släppa igenom ljus genom aluminium höljet ska polykarbonatskivor användas.  

4) Ljus utsläpp ska göras möjligt längs med Grindstolpens profil samt topp. 

5) Grindstolpen ska ha höjden 1200 mm 

6) Grindstolpen ska ha bredden 160mm 

7) Grindstolpens tvärsnitt ska vara en polygon.  

1.2.2. Projektet 
 

1) Projektet ska omfatta 15 hp motsvarande 400 timmar 

2) Projektet ska resultera i en rapport som på ett vetenskapligt sätt argumenterar för att 

produktförslagen besvarar problemformuleringen.  

3) Det slutgiltiga förslaget på produkt ska illustreras i form av CAD modeller.  
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1.3. Problemformulering.  
 

1.3.1. Infästning 
 

Vilken typ av fundament bör användas för att fästa grindstolpen i marken? 

 

1.3.2. Upphängning 
 

Hur kan upphängningsfunktionen göras anpassningsbar – så att det är möjligt att hänga upp 

grindar med olika cc-mått mellan gångjärnen? 

 

1.3.3. Belysning 
 

Hur kan grindstolpen förberedas för installation av lampor? 

Vilken typ av lampor ska den förberedas för? 

Hur kan grindstolpen förberedas för att möjliggöra att elförsörjningen till lamporna kan dras 

under mark? 

Hur bör polykarbonatskivorna fästas i höljet? 

 

1.3.4. Estetik 
 

Hur bör grindstolpen förberedas för en flexibel estetik? 

 

1.4. Syfte och mål  
 

Syftet med Projektarbetet är att skapa en alternativ lösning till den lösning beställaren har 

tänkt sig, som underlag i ett framtida produktutvecklingsprojekt. 

 

Målet med Projektet är att beställaren ska få en förståelse för vilka problem som kan förväntas 

uppstå.   

 

1.5. Avgränsningar  
 

Arbetet kommer inte att gå in i detalj på olika belysningslösningar endast förbereda för vald 

lamp-typ. 

 

Projektet kommer inte undersöka huruvida relevant IP-klass uppfylls, endast förberedas så att 

den kan uppnås.  

 

Inga ritningar kommer att bifogas i examensarbetet. Inga övriga mått eller exakta kostnader 

kommer heller att presenteras istället söker metoden i rapporten efter en mer anpassningsbar 

lösning på den uppställda problematiken.  
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2. Metod 
 

Metoden som har applicerat på processen som har lett fram till resultatet som presenteras i 

denna rapport beskrivs i detta avsnitt. Även om den beskriver de olika faserna i den ordning 

som en produktutvecklingsprocess oftast följer är processen sällan så absolut. 

 

2.1. Projektplanering 
 

"De flesta framgångsrika företag lägger vikt på den ständiga förbättringen av både produkten 

och processen som används för att utveckla produkten" [1.1]  

 

För att uppnå en kvalitativ projektplanering är det viktigt att; [1.2] 

  

1. Identifiera uppgiften. Bör beskriva vad som ska uppnås inte hur aktiviteterna ska 

genomföras för att uppnå det.  

2. Specificera aktivitetens mål – vad ska levereras?  

3. Kalkylera tidsomfattningen. Generellt så står ett projektets omfattning i tid i 

proportion till komplexiteten hos produkten som ska utvecklas.   

T = A*PC*D 

a. T = Tiden i timmar. 

b. A = Ett mått på hur effektiv informationsutbytet är inom organisationen som 

ska utveckla produkten. Ett absolut effektivt informationsutbyte graderas med 

en 1 på en skala 1-x.   

c. PC = Produktkomplexiteten. För att utvärdera komplexiteten studeras. 

funktionsanalysen.  

d. PC = summan J*Fj 

e. J = Aktuell nivå hos funktionen i funktionsträdet.  

f. Fj = Antalet delfunktioner på den aktuella nivån.  

g. D = En konstant som beskriver den totala komplexiteten hos projektet. 

Konstant förväntas t.ex. bli hög om produktutvecklingen är initierad av ny 

teknik.  

 

4. Schemalägg aktiviteterna. Visa aktiviteter beror av att en annan aktivitet är levererad 

och måste därför läggas efter denna aktivitet Aktiviteter som är beroende av varandra 

bör schemaläggas parallellt.  

5. Kalkylera kostnaden. 

 

Det finns framförallt två metoder för att planera. Den ena metoden schemalägger projektets 

aktiviteter längs en spiral tidsaxel, den andra längs en linjär.  
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2.1.1. Spiral planering 
 

Fördelen med att lägga schemaposter längs en spiral tidsaxel är att man kan jobba igenom 

hela projektets process flera gånger och förfina sina resultat kontinuerligt genom processen. 

Metoden är framförallt användbar om man arbetar med rapid prototyping och har därför 

traditionellt använts inom mjukvaruutveckling. På senare tid har dock metoden blivit allt mer 

populär även inom klassisk produktutveckling i takt med utvecklingen av 3D-skrivare som 

har möjliggjort produktionen av snabba enkla prototyper. Metoden är då framförallt 

användbar i innovativa produktutvecklingsprojekt där marknadsbehovet är mer eller mindre 

oklart. [1.3]  

 

2.1.2. Linjär Planering 
 

Den linjära planeringsmetoden förutsätter att produkten som ska utvecklas är väll definierad 

vid starten av projektet och är därför lämplig vid de flesta produktutvecklingsprojekt eftersom 

de ofta är renodlade produktförbättringar av redan befintliga produkter. Planerings modellen 

visualiseras ofta med ett GANT-Schema som i sin tur visualiserar schemaposterna i vad som 

kan beskrivas som en trappstegsmodell. [1.4] 

 

2.2. Definiera Produkten 
 

För att förstå vad det är för produkt man ska utvecklas är det viktigt att förstå vilka problem 

den tänkta produkten ska lösa och eller vilka krav den ska uppfylla. Att definiera produkten 

betyder att man översätter de abstrakta kraven som kunden ställer på den till konkreta 

tekniska specifikationer för den. 

 

2.2.1. QFD – Quality Function Deployment. 
  
QFD är ett verktyg som används för att översätta kundkrav till tekniskt mätbara 

specifikationer.  

 

Metoden är uppdelad i flera steg där varje steg fyller en viktig funktion för den totala 

helheten. [1.5] 

 

1. Identifiera kunden. Alla som någon gång under produktens livslängd kommer i 

kontakt med produkten kan anses vara en kund till den. I detta vidare begrepp är alltså 

personer och organisationer som arbetar med tillverkning, logistik och återvinning av 

produkten kunder, på samma sätt som den faktiska slutkunden. De olika kunderna 

ställer ofta helt olika och ibland motsägelsefulla krav på produkten och därför är det 

viktigt att ha en förståelse för detta. [1.6] 

2. Identifiera vad kunden vill. Essentiellt finns det tre olika metoder för att undersöka 

detta - via observationer, enkäter eller fokusgrupper. Vid produkt förbättringar är 

observationer lämpliga. Vid innovationsprojekt är fokusgrupper fördelaktiga. Enkäter 

bör framförallt användas som ett kvantitativt komplement till dessa två. 

3. Identifiera hur viktigt är ett krav är för kunden. Det är vanligt att kunder anser att alla 

krav är väldigt viktiga om de graderar de olika kraven på en skala t.ex. 1-10. För att 
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undvika detta kan man istället ge kunden 100 poäng som denne får fördela över de 

olika kraven. [1.7] 

4. Identifiera hur nöjda kunderna är med liknande produkter. Detta är viktigt eftersom det 

kan ge indikationer på möjliga produktförbättringar men också på grund av att det ger 

en fingervisning om vad som inte behöver vidareutvecklas.[1.8] 

5. Översätt kundkraven till mätbara specifikationer. En specifikation definieras av att den 

kan mätas i en enhet, t.ex. tid, kr, vikt. För abstrakta krav som estetik kan man 

exempelvis upprätta en attraktivitetsskala för att på så sätt åstadkomma en mätbar 

specifikation. [1.9] 

6. Identifiera hur starkt sambandet är mellan kundkraven och produktspecifikationerna. 

Varje kundkrav bör ha mint ett starkt samband till någon teknisk specifikation och det 

varje specifikation bör också överensstämma med mer än ett kundkrav. För att få en 

större spridning på resultatet kan manna använda sig av en 1-3-9 skala i motsatts till en 

1-2-3 skala.   

7. Vikta specifikationerna. Genom att multiplicera sambandsfaktorn med vikten på 

kundkravet fås en summa som sedan summeras vertikalt i QFD-verktyget. Den totala 

vikten för specifikationen räknas sedan ut i procent i förhållande till de övriga. [1.10] 

8. Identifiera sambandet mellan respektive specifikation. Ofta påverkar specifikationerna 

varandra antingen negativt eller positivt. Det bästa är att ha så få samband mellan 

specifikationerna som möjligt eftersom det gör det ofta isolerade arbetet med att uppnå 

varje enskild specifikation enklare. [1.11] 

2.2.2. Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation är ett dokument med mätbara specifikationer som den tänkta produkten 

ska uppnå. Dokumentet används under och efter genomfört produktutvecklingsarbete för att 

säkerställa att produkten uppfyller de krav som är ställda på den. Kravspecifikationen 

förändras ofta under processen i samband med att ny kunskap erhålls. Ofta är en 

kravspecifikation, essentiellt, det sammanställda resultatet av en QFD. 

 

2.2.3. Funktionsanalys 
 

En funktionsanalys är ett verktyg som visualiserar en produkts komponenter och 

delkomponenter. Analysen delas upp i huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. 

Huvudfunktionerna beskriver det övergripande funktionen hos produkten, delfunktionen de 

funktioner som krävs för att uppnå huvudfunktionen och stödfunktion är de funktionerna som 

ger produkten ett mervärde för kund. Funktionsanalysen är ett bra verktyg att använda sig av 

under idégenereringsfasen. [2] Den kan också användas som ett stöd under arbetet med QFD-

verktyget och kravspecifikationen eftersom den gör det enklare att förstå hur ett kundkrav 

överensstämmer med en mätbar funktion.  

 

2.3. Koncept generering. 
 
Principen när man arbetar med konceptuell design är att form följer funktion. Detaljnivån på 

koncepten som genereras bör vara så pass hög att det går att utvärdera om de är möjliga att 

realisera. Därför måste en viss hänsyn tas till den övergripande arkitekturen och 
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tillverkningsteknikerna som är tänkta att användas i produktionen av den tänkta produkten. 

[1.12]  

 

Ett väldigt bra sätt att idégenerera på är att arbeta med liknande produkter. Genom att plocka 

isär befintliga produkter tar du en genväg till den kunskap som behövs för att kunna 

vidareutveckla dem [1.13]  

 

2.3.1. Brainstorming 
 

Metoden Brainstorming syftar till generera kvantitet. Även om många av koncepten som 

genereras ibland är helt verklighetsfrånvända så menar förespråkarna för metoden att de kan 

lägga grunden för nya koncept och att de därför är berättigade. Under processens gång är det 

viktigt att inte kritisera varandra eftersom det hämmar kreativiteten. [1.14] 
 

2.3.2. Analogier 
 

Ett sätt att idégenerera är att ställa sig frågan – vad kan generera en liknande funktion. Ibland 

arbetar designers med biomimetik dvs de designar en funktion som härmar hur naturen löser 

ett likande problem. [1.15]  
 

2.3.3. Motsägelser 
  

Ofta påverkar olika funktioner varandra negativt. Att idégenerera kring motsägelser betyder 

att man arbetar med att försöka lösa denna konflikt. Ett exempel på en konflikt är tyngden hos 

en hammare – den är nödvändig för att effektiv slå in spiken i plankan men är inte önskvärd 

ur ett ergonomiskt perspektiv. [1.16] 

 

2.3.4. Morfologi 
  

Morfologi är en metod som fördelaktigt utgår från en funktionsanalys. Genom att generera 

flera olika idéer för varje delfunktionerna kan olika slutkoncept som uppfyller 

huvudfunktionen skapas. Det är viktigt att försöka hålla en jämn abstraktionsnivå på de olika 

lösningar som genereras för att säkerställa konceptens kvalitet. En invändning mot denna 

metod är att summan av de koncept som är möjliga att generera kan bli oändlig och att 

konflikten mellan lösningarna på funktionerna kan bli stor eftersom arbetet med dem sker 

isolerat. [1.17] 

  

2.4. Konceptutvärdering 
 
Ett koncept är oftast bara en idé till en lösning på ett problem och så pass dåligt formulerat att 

det är svårt att utvärdera det mot de tekniska specifikationer som är uppsatta för den 

slutgiltiga produkten. Osäkerheten kring beslutet blir därför väldigt stor och baseras ofta mer 

eller mindre på magkänsla. Erfarenheten hos de som utvärderar koncepten bör därför tas i 

beaktande. Vidare är det viktigt att de olika koncepten är beskrivna med samma nivå av 

abstraktion för att resultatet ska bli användbart. [1.18] 

 

För att förenkla beslutfattandet med koncepten finns det flera metoder som används inom 

produktutvecklingsprocessen. 
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2.4.1. Genomförbarhet 
 

Att analysera ett koncepts genomförbarhet är ett sätt att skapa argument för eller emot ett 

koncept. Ett sätt att undersöka genomförbarheten hos ett koncept, om kunskap eller erfarenhet 

saknas hos beslutsfattaren är bygga enklare funktionsprototyper, fysiska som virtuella. 

[1.19]  

 

2.4.2. Teknisk mognad 
  

Hur vedertagen tekniken som produktens funktioner är beroende av, är ett sätt att utvärdera 

konceptet på. Utvärderingen bör utgå ifrån att valet av teknologi bör vara just en fråga om val 

för designern och inte en fråga om design. Om tekniken inte finns tillgänglig eller är 

obeprövad finns det en risk att den slutgiltiga produkten håller låg kvalitet. En annan risk är 

att projektet misslyckas helt eller istället resultera i ett forskningsprojekt rörande tekniken 

som är nödvändig för att produkten ska fungera.  

 

Det finns flera olika aspekter hos tekniken som bör undersökas när man utvärderar utifrån 

teknisk mognad. 

 

1. De kritiska parametrarna. Vika parametrar hos tekniken är avgörande för att konceptet 

ska fungera och hur flexibla är de. Ofta behövs ett visst spelrum under 

produktutvecklingsarbetet eftersom justeringar behöver göras i hänsyn till bland annat 

tillverkningen av produkten.  

2. Möjliga fel. Att undersöka risken för fel hos produkten är ett kriterier att utvärdera 

emot.   

3. Är tekniken möjlig att implementera i kända tillverkningsprocesser. Det är mycket 

möjligt att konceptet i teorin är fullt fungerande men att det saknas 

tillverkningsprocesser för att faktiskt förverkliga det.  

4. Bevis. Används tekniken i andra produkter eller finns det forskning som stödjer att det 

skulle fungera.  

5. Hållbarhet. Det är viktigt att t.ex. undersöka om tekniken går att återvinna och hur svår 

den är att underhålla. [1.20] 

 

2.4.3. Pughs Matris  
 

Pughs matris är en utvärderingsmatris. I matrisen så poängsätter man koncepten i relation till 

en referens. Referensen kan både bestå i en befintlig produkt eller ett av koncepten som ska 

utvärderas. Om referensen i matrisen består i en befintlig produkt bör denna demonteras så att 

den får samma nivå av abstraktion som de övriga koncepten. Koncepten betygssätt i 

förhållande till referensen som bättre, sämre eller lika bra. Betygen multipliceras sedan med 

vikten och summeras vertikalt i matrisen på samma sätt som i QFD:n  

 

Det är viktigt att analysera svaret noggrant. Om flera koncept eller likande koncept får höga 

poäng bör man undersöka varför eftersom detta ger en indikation om vart fokus bör läggas 

under produktutvecklingen. Det även möjligt att olika koncept får höga poäng i relation till 

olika kriterier och som en kombination kan skapa ett ännu starkare koncept. [1.21] 
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2.4.4. Risker  
  

Det finns flera olika risker som rör ett koncept och dess framgång i en potentiell utveckling 

till färdig produkt – risker som berör projektet, risker som berör osäkerheten i beslutet kring 

konceptet och risker som rör den framtida produkten. ”Risk är en kombination mellan 

chansen att något händer och konsekvensen av att det händer”. 

 

En viktig risk att beakta är säkerheten som berör produkten. Det finns olika sätt att eliminera 

risken av bristande säkerhet i en produkt. Det är oftast svårt att designa en helt säker produkt 

även om detta självklart är eftersträvansvärt. Ofta består säkerheten i en produkt i olika typer 

av skyddande applikationer, som exempel krockkudden i en bil – den kan inte garantera din 

överlevnad men den kan minimera risken att du dör vid en eventuell krock. Säkerheten kan 

också bestå i medvetenheten om att produkten under vissa omständigheter är osäker i form av 

olika varningstexter och symboler. [1.22] 

 

2.5. Konceptutveckling 
 

2.5.1. DFC – Design For Cost  
 

Att räkna ut hur stor kostnaden är för en produkts produktions samt omkostnader är, är ofta 

väldigt komplext. Därför finns det, på de flesta större företag, specialiserad personal med just 

denna kunskap. Det är trots allt viktigt för en designer att ha en förståelse för hur begreppet 

kostnad påverkar designen av en produkt. Framförallt handlar det för designern om att ha en 

förståelse för olika tillverkningsprocesser och kostnaden för dem.  

 

Essentiellt finns det tre olika sätt att designa en produkt på  

 

1) En produkt kan designas av standard komponenter. Med standard komponenter menas 

komponenter som redan saluförs. 

2) En produkt kan designas av komponenter specifikt designade för den tänkta produkten 

men tillverkade av tredje part, så kallad legotillverkning.  

3) En produkt kan designas av komponenter specifikt designade för den tänkta produkten 

samt tillverkade av som har designat dem.   

Att designa en produkt i enlighet med punkt 1 är det mest ekonomiska alternativet. Väljer 

man att designa en produkt i enlighet med punkt 3 är det viktigt att solida argument för det. 

Ett sådant argument är vetskapen om att komponenten även kommer att användas i andra 

planerade produkter designade av företaget. [1.23] 

 

2.5.2. DFM – Design For Manufacturing.  
 

Begreppet DFM är en term som används för att beskriva vikten av att designa in en effektiv 

tillverkning av komponenten i designen av komponenten eftersom tillverkningsprocessen av 

den i hög grad påverkar priset på den. Det finns otroligt många tillverkningsprocesser och det 

är omöjligt för en designer att vara expert på dem alla därför är det viktigt att rådfråga 

tillverkningsexperter under utvecklingen av en produkt. [1.24] 
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2.5.3. DFA – Design For Assembly.  
 

Begreppet DFA tar upp den aspekt av produkten som är kopplad till monteringen av den. Näst 

in till alla produkter består av flera individuella delar. Monteringen av dessa delar till den 

slutgiltiga produkten genererar en kostnad och är därför viktig att beakta. Att designa enligt 

DFA är framförallt nödvändigt vid produktion av stora serier. Kostnaden för montering vid 

tillverkning av små serier är ofta väldigt liten och effekten av DFA blir därför näst intill 

försumbar. [1.25] 

 

Det finns tretton punkter att ta i beaktning när man arbetar enligt DFA. [1.26] 

  

1) Antalet totala komponenter. För att hitta förbättringspotentialen används en metod i tre 

steg. 

a) Lista det faktiska antalet komponenter (Fk) samt det teoretiskt minsta möjliga antalet 

(Tk).  

b) Kalkylera förbättringspotentialen (Fp).  𝐹𝑝 =
𝐹𝑘−𝑇𝑘

Fk
 

c) Ta beslut. Om förbättringsprocenten är femtioprocent eller mer bör man överväga en 

omdesign.  

Resultatet av en omdesign kan resultera i specialtillverkade komponenter. Utvärderingen tar 

inte hänsyn till detta men kostnaden för dessa nya komponenter bör ställas i relation till nyttan 

av reduktionen av antalet komponenter. Mer än en tredjedel är skruvar [1.27] 

 

2) Antalet totala skruvar. Det är önskvärt att minimera antalet skruvar eftersom de ofta 

försvagar konstruktionen, ökar antalet monteringsmoment samt utgör en kostnadspost. 

Om möjligt bör man ersätta skruvar med andra metoder för att montera ihop de olika 

delarna. Om antalet skruvar i designen är större än en tredjedel av det totala antalet 

komponenter bör en omdesign övervägas. [1.28] 

3) Baskomponent. Produkten bör designas så att en av komponenterna fungerar som en bas 

för de övriga komponenterna att monteras på. [1.29] 

4) Positionering av baskomponent. Behov av at positionera om baskomponenten under 

monteringen bör undvikas eftersom det, framförallt i stora komplicerade konstruktioner, 

kan vara oerhört resurskrävande. [1.30]  

5) Monteringsordning. En produkt kan oftast monteras ihop på flera olika sätt - det är viktigt 

att den att välja det mest effektiva metoden ur hänseende både till tid och komplexitet.   

[1.31] 

6) Lagerhållning. Det är viktigt att designa komponenterna så att de är enkla att lagerhålla – 

man vill undvika att komponenterna trasslar in sig i varandra i lådan som de ligger i 

eftersom det kan försämra effektiviteten under monteringen. [1.32] 

7)  Hantering. Det är viktigt att designa komponenterna som ska monteras ihop så att de är 

anpassade till monteringsmetoden – manuell eller robotiserad. [1.33] 

8)  Symmetri.  Komponenter bör designas efter end-to-end geometri. Exempel på detta är en 

axel med identiska ändar. Detta förenklar monteringen eftersom axel kan monteras från 

båda hål. [1.34] 
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9) Symmetri. Det är fördelaktigt om komponenterna också designas så den uppnår en 

rotations symmetri. Exempel på rotationssymmetri är en cirkel. Exempel på bristande 

rotationssymmetri är en rektangel. [1.35] 

10) Asymmetri. Om en komponent inte går att designa efter de symmetriska riktlinjerna bör 

man försöka göra den uppenbart osymmetrisk. Poängen med detta är att komponenten inta 

ska kunna monteras på fel sätt. [1.36] 

11) Monteringsriktning. Det är önskvärt att designa en produkt så att montering av den kan 

ske i en rak riktning. Det är fördelaktigt om den riktningen sker uppifrån och ner. Ett top-

down-assembly förenklar monteringen av produkten avsevärt. [1.37] 

12) Kontaktytor. Designa ytorna som monteras mot varandra så att de leder respektive 

komponent till rätt position. Ett enkelt sätt att göra detta på är genom fillets och chamfers. 

[1.38] 

13) Åtkomst. Produkten bör designas så att komponenterna är lätta att komma åt i den färdiga 

eller delvis färdiga sammanställning av den. Detta förenklar både monteringen och 

services av den. [1.39] 

 

2.6. CAD – Computer Aided Design 
 
Det finns ett flertal programvaror som kan användas för att visualisera en design 

tredimensionellt. Under detta examensarbete har SolidWorks använts.  
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3. Teori  
 

3.1. Fundament 
 

I detta avsnitt redovisas den teori som ansetts relevant och som praktiskt använts för att lösa 

problemen formulerade i detta examensarbete. 

 

3.1.1. Gjuta  
 

Att gjuta ett fundament kräver en del arbete. Samtidigt är det fullt möjligt för en lekman att 

göra detta själv utan hjälp från experter på området. När man gjuter börjar man med att gräva 

ett hål i marken. I hållet placeras sedan ett rör av papp, plåt eller betong. Röret fylls sedan 

med betong och kan med fördel armeras för ökad stabilitet. Innan betongen har stelnat trycks 

en stolpsko ner i betongen. Grindstolpen fäster sedan i stolpskon. Grindstolpen kan också 

gjutas in direkt i fundamentet som en del av processen med att gjuta fundamentet. Detta 

kräver att grindstolpen är konstruerad så att det är möjligt att trycka ner den i betongen innan 

den har stelnat. [3]   

 

3.1.2. Prefabricerade fundament 
  

Ett prefabricera fundament kräver ingen gjutning. För applicera fundamentet grävs en grop i 

marken som fundamentet sedan placeras i. Fundamentet lodas sedan mot horisontalplanet och 

hållet fylls igen. Prefabricerade fundament kan tillverkas i både betong och metall. [4.1] 

 

                                              
                                            [F1.1 – F1.2] Prefabricerat fundament [4.1] [4.2] 

 

 

3.1.3. Jord-ankare 
 

Ett Jord-ankare är ett alternativ till att gjuta eller att gräva ner ett prefabricerat fundament. 

Jordankaret kräver inget förarbete. Jordankaret fäster i marken genom att en ankarfunktion 

skjuts ut från dess bas efter att det har applicerats i marken. Jordankaret förs, med fördel, ner i 

marken med ett hydraul-verktyg. [5] 
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                         [F2] Jord-ankare [5] 

 

 

I teorin skulle monteringen vara möjlig att göra för hand men det skulle förmodligen begränsa 

hållfastheten hos jordankaret och markförhållandena som det kan appliceras på.  
 
 

3.1.4. Skruvpåle 
 

En skruvpåle påminner om ett Jord-ankare. Skillnaden är att gängorna som möjliggör pålen 

att roteras ner i marken också fungerar som fästmetoden i den – ingen ankarfunktion behövs 

således. Även skruvpålen färs, med fördel, ner i marken med ett hydraul-verktyg men är på 

samma sätt som jordankaret i teorin möjligt att föra ner utan hydraul-verktyg. [6.1] 

 

 
[F3] Skruvpåle [6.2] 

 

3.2. Polykarbonat 
 

Polykarbonat är en transparant plast. Plasten är väldigt slittålig, och därför används den ofta 

istället för glas i t.ex. ljusarmaturer för utomhusbruk.  En annan fördel med plasten är att den 

är en bra isolator. Nackdelarna med plasten är att den lätt brytts ner av diverse kemiska ämnen 

och har ett relativt högt pris. Plasten säljs ofta i form av skivor men kan också extraheras till 
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olika typer av profiler och gjutas genom olika processer tex formsprutning.  En fördel med 

polykarbonat skivor är att de är lätta att efterbearbeta tex genom sågning. [7] [8]  

 

3.3. Aluminium   
 

Aluminium är kompatibelt med flertalet tillverkningsprocesser. I detta avsnitt redovisas de 

tillverkningsmetoder som har varit relevanta för examensarbetet. I projektdirektiven finns det 

specificerat att produkten ska gjutas. Under processen visade det sig dock att vissa 

komponenter i konstruktionen var mer lämpade att strängpressa. I detta avsnitt tas därför 

tillverkningsmetoderna gjutning och strängpressning upp. 

 

Att gjuta aluminium är billigt och enkelt. Det är den vanligaste samt ursprungliga 

tillverkningsmetoden av aluminiumkomponenter. I princip kan vilken form som helst gjutas. 

Generella begränsningar med metoden är att ytorna horisontella till komponentens skiljelinje 

inte går att gjuta. Detta beror på att komponenten annars inte lossar ur formen. [9] 
 

3.3.1. Pressgjutning 
 

Pressgjutning är en metod där smält aluminium under tryck pressas ut i formen. Delar som 

tillverkas med denna teknik blir väldigt exakta och kräver lite efterbearbetning. Metoden 

användes därför för tunnväggiga detaljer som oftast kompletteras med invändiga stödvägar. 

[9] 
 

3.3.2. Sandgjutning  
 

För att sand-gjuta en komponent måste först ett original av komponenten tillverkas. Runt 

originalet hård-packas sedan två halvor med sand. Den ena halvan plockas bort och 

komponenten lyfts ur. Komponenten bildar ett avtryck i sanden – avtrycket är formen.  

Metoden är kostnadseffektiv, speciellt vid små seriestorlekar. Sandgjutning gör det oftast 

möjligt att gjuta en komplett komponent – den behöver sällan delas upp i mindre delar. En 

nackdel med metoden är att ytan på komponenten som gjuts blir grov. [9] 
 

3.3.3. Formgjutning  
 

Skillnaden mellan formgjutning och sandgjutning är principiellt liten. Den stora skillnaden är 

att formen är permanent. Formen tillverkas oftast i någon typ av metall. [10] 
 

3.3.4. Strängpressning 
 

En strängpressad profil börjar oftast som ett cylindriskt, solitt aluminium block. Genom att 

heta upp och pressa det solida aluminium blocket genom ett verktyg, vars öppning är 

synonym med den tänkta aluminiumprofilen skapas den. Metoden används ofta för att skapa 

komponenter eftersom verktygskostnaden är så pass låg - oftast mellan sju och trettiotusen 

kronor. [11] 
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3.4. Belysning 
 

3.4.1. LED 
 

Led belysning är fördelaktigt i utemiljöer. Lamporna fungerar bra även när de utsätts för låga 

temperaturer. Lamporna är energieffektiva och styrkan på ljuset som de avger är lätt att 

reglera om rätt teknik används. Lamporna kan också avge ljus i ett brett färgspektra. Förutom 

det låga energispillet och förmågan att reglera är det faktum att lamporna inte innehåller 

kvicksilver också något som gör dem miljövänliga. [11] [12] [13.1] 

 

Generellt beror ljusstyrkan som en lampa avger på specifikationen lumens per watt, lm/W. 

Lumens är ett mått på förmågan att avge ljus. Specifikationen beror i sin tur på förhållandet 

mellan styrkan på ljuskällan och ytan den belyser. Ett lysrör på 9W har alltså en sämre lm/W 

än en klottlampa på 9W. [13.2] 
 

IP 44 är en klassificering för el produkter som berättar att de är tillåtna att användas i miljöer 

där de riskerar att utsätts för fukt. Konkret säger klassificeringen att armaturen som omsluter 

produkten tillåter strilande vatten från 360 grader. [13.2]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. Tillämpad metod 
 

4.1. Projektplanering  
 
För att strukturera upp projektet konstruerades ett Gant-schema vid projektets start. Projektet 

delades in i tre faser – projektdefinition, teori och genomförande.  Eftersom uppdraget var så 

pass abstrakt till en början utformades schemat med stora tidsmarginaler för 

genomförandefasen, för att om möjligt, fungera även vid en mer spiral process. För att kunna 

uppskatta tiden för de olika aktiviteterna under genomförandefasen gjordes en 

funktionsanalys av den tänkta produkten baserad på problemformuleringen. 

Funktionsanalysen användes också som underlag för QFD:n och redovisas i avsnittet koncept.  

 

(Gantschemat är bifogat som bilaga A.)  

 

4.1.1. Tidsuppskattning  
 

I tidsuppskattningen har A och D graderats till 3 på en tiogradig skala. Kommunikationen 

förväntas alltså fungera bra. Detta baseras på den minimala organisation som projektet utförs 

i. Och produktkomplexiteten som låg. Det bör dock nämnas att båda dessa konstanter har 

bestämts mer eller mindre godtyckligt då det krävs erfarenhet av liknande projekt inom 

organisationen för att vara träffsäker i bedömningen.   

 

T=A*Pc*D, A=3, Pc=1*2 + 2*4 + 3*4 = 22, D=3, T=3*22*3=198 timmar  

 

4.2. Definiera produkten 
 

4.2.1. Funktionsanalys 
 

Funktionsanalys 

Huvudfunktion Delfunktion 

  Medge upp-
hängning av 

grind 

Medge förankring i 
mark  

Medge flexibel 
montering av  

Gångjärn  

Medge installation 
av belysning 

Medge infästning av polykarbonatskivor 

Medge el-dragning under mark  

Medge installation av lampor 

Medge byte av lampor 

Medge tätt armatur 

 

4.2.2. QFD – Quality Function Deployment 
 

QFD:n har utgått från funktionsanalysen. En del av kraven på produkten, som är beskrivna i 

avsnittet projektdirektiv har inte tagits med – antingen för att de är statiska eller på grund av 

att de har ansetts vara en del av senare utvecklingsarbete. Varken tröskel-värden eller mål-
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värden har formulerats i QFD:n. Anledningen är att det inte har inte har tagits fram något 

underlag att basera dem på, både på grund av tidsbrist samt svårigheten att hitta liknande 

produkter att utgå ifrån. Istället har det ansetts räcka att formulera hur vida en specifikation 

bör ökas eller minskas. Specifikationen kostnad finns inte med i QFD:n eftersom 

specifikationen ansetts för generell. Under konceptutvecklingsfasen har det kontinuerligt 

arbetats efter metodiken DFC för att kontinuerligt söka lägsta kostnad. 

 

(QFD:n) är bifogad som bilaga B 

 

4.2.3. Kravspecifikation 
 

Kravspecifikationen är ett sammanställt dokument av resultatet från QFD:n. 

 

Kravspecifikation 

Specifikation Enhet Vikt Ökas/Minskas 

Vikt 
Grindstolpe 

kg 
1 - 

Fundament  1 - 

Moment 

Förankring av grindstolpe i fundament 

# 

1 - 

Förankring av fundament 1 - 

Installation av lampor 2 - 

Åtkomst av lampor 1 - 

Infästning av Polykarbonatskivor  3 - 

Hålarea 
Grindstolpe 

mm2 

2 + 

Fundament  2 + 

cc mått 
1200 

mm2 
3 - 

0 4 + 

Tätt  Mängd vatten över tid mm2/s 5 - 

 

4.3. Koncept  
 

Under processen skedde en kontinuerlig utvärdering av de olika koncepten som genererades 

därför redovisas konceptgenereringsmetoder och konceptutvärderingsmetoder tillsammans i 

detta avsnitt, löpande så som de har använts. 

 

Som övergripande metod har en variant av den morfologiska metoden, formulerad i 

metodavsnittet Konceptgenerering använts. För att undvika att kombinationer till oändligt 

antal möjliga koncept, idégenererades och utvärderades olika koncept komponent för 

komponent. Fördelen med denna metod antogs spara tid. Nackdelen antogs vara mängden och 

möjligt kvaliteten på koncepten.  

 

Som utgångspunkt vid konceptgenereringen har Funktionsanalysen använts. 
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4.3.1. Steg 1 
 

Som grund för idégenereringsprocessen togs en cad modell fram baserad på Projektdirektiven 

och för att enklare kunna visualisera problemet. De estetiska kraven på produkten integrerades 

i processen som funktionen - Medge estetik. 

 

En nackdel med den alternativa designen visade sig vara valet av ett långt ljusinsläpp längs 

profilens sida. Beställaren hade visualiserat sig flera små. Den estetiska designen bör dock ses 

som en mindre viktig del av detta examensarbete eftersom den valda metoden fokuserar på att 

lösa funktion snarare än dess form. Funktionen hos den resulterande estetiken är att den är 

anpassningsbar. Utseendet på de visuella komponenterna kan ändras utan att grundfunktion 

påverkas.  Detta diskuteras vidare i avsnitt Diskussion samt Slutsats och Rekommendationer. 

 

Under detta steg togs också en tidig kontakt med ett gjuteri som föreslog att mittsektionen 

skulle sträng-pressas. 

 
 

 
                            [F4] Visualisering av problemet 
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Funktion: Medge Estetik 

 

1) Höjd: 1200 mm 

2) Bredd: 160mm  

3) Struktur:  

a. Profilstart  

b. Polynom profil 

c. Profilslut  

d. Topp  

4) Ljusutsläpp längs profil 

5) Ljusutsläpp i topp 

 

4.3.2. Steg 2 
 

Som steg två söktes en lösning till funktionen Medge förankring i mark. Funktionen beror 

både på förankringen av fundamentet i marken samt hur grindstolpen fästs i fundamentet (se, 

Kravspecifikation). En utvärdering av de olika metoderna gjordes och är redovisad i matrisen 

i detta avsnitt.   

 

Eftersom det antogs att frågeställningen ”Hur kan grindstolpen förberedas för att möjliggöra 

att elförsörjningen till lamporna kan dras under mark?” berördes av denna utvärdering togs 

utvärderingskriteriet Hålarea fundament (se, kravspecifikation) med i utvärderingen.  

 

Eftersom alla metoder är fullt utvecklade användes varken kriterierna Tekniskmognad eller 

Genomförbarhet med i utvärderingen. Utvärderingen gjordes med Pughs matris där kriteriet 

risk, ur hänseende till personskada, togs med – kriteriet viktades lågt eftersom den generella 

risken för personskada ansågs låg. 

 

Utvärderingskriterier Vikt Jord-ankare Prefabricerat 
betong 

Prefabricerat 
Stål 

Skruvpåle Gjuta  

Monterings moment 3 0 +1 +1 0 -1 

Svårighetsgrad 
monteringsmoment 

5 0 +1 +1 0 -1 

Hål area fundament 4 0 +1 +1 0 +1 

Vikt  3 0 -1 +1 0 -1 

Risk  2 0 0 0 0 0 

  0 8 15 0 -7 

 

Matrisen låg till grund för beslutet att anpassa designen till ett prefabricerat stålfundament 

med diametern 48 eller 76 mm. Eftersom den uppenbara infästningen i fundamentet är en 

cirkulär hanne på 48 respektive 76 mm bestämdes detta till infästningsmetod i fundamentet. 

Hur infästningen ska designas in som en del av den övriga produkten antogs vara ett senare 

steg i processen. (se avsnitt Prefabricerat fundament) 
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Funktion: Medge förankring-i-mark:  

 
1) Prefabricerat stålfundament – diameter 48 eller 76 cm. 

2) Infästning av grindstolpe i fundament – cylindrisk hanne om 48 respektive 76 cm. 

 

4.3.3. Steg 3 
 

Olika grindar har olika mått mellan gångjärnen. Det antogs önskvärt att grindstolpen skulle ha 

möjlighet att kombineras med olika grindar. Den, uppenbart, mest flexibla metoden för att 

åstadkomma detta är att anpassa varje enskild grindstolpe efter den tänkta grindens mått 

genom att borra måttanpassade hål för infästningen av dess gångjärn. Det kan argumenteras 

för att en sådan lösning på funktionen knappast är en lösning, samt att lösningen gör 

produkten mer kostsam. Därför undersöktes alternativa lösningar.  

 

Metoder som ansågs relevanta som möjliga fästmetoder var metoden att haka-fast-gångjärnen 

eller trycka ditt dom med hjälp av fenomenet magnetism. Övriga fästmetoder kräver någon 

form av verktyg. Magnetismen i Aluminium är dock låg och därför undersöktes endast 

metoden haka-fast-gångjärnen vidare. 

 

              
[F5.1-F5.3] Alternativ lösning. 

 

Metoden för-borrade samt borrade hål ansågs så pass överlägsen den alternativa metoden att 

metoderna inte utvärderades mot varandra med något verktyg utan beslut togs baserat på 

erfarenhet. 

 

Funktion: Medge flexibel montering av Gångjärn:   

 

1) Borrade hål för infästning av gångjärn. 
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4.3.4. Steg 4 
 

Under steg fyra undersöktes lösningar på funktionen - Medge installation av belysning.  

 

Som första steg i denna process undersöktes vilket metod som var bäst lämpad för 

infästningen av polykarbonatskivorna i aluminiumhöljet. En utvärderings matris gjordes över 

de metoder som ansågs vara lämpliga som möjliga lösningar på problemet  

 

Metoder som övervägdes:  

 

1) Tvinga. (Skruv, spik etc.)  

2) Begränsa rörlighet. (Positionering beroende av utformning av övriga komponenter.) 

3) Limma  

Hänsyn togs också till hur mycket skivorna kunde antas behövas anpassa till utvärderad 

metod. Risk, ur hänseende till personskada, togs med. Som referens användes metoden 

begränsa rörlighet. 

 

Utvärderings kriterier vikt Begränsa rörighet lim tvinga 

Monterings moment 3 0 -1 -1 

Svårighetsgrad monteringsmoment 5 0 0 0 

Tillverkningsmoment 3 0 0 -1 

Svårighetsgrad tillverkningsmoment 5 0 0 0 

Risk  2 0 -1 -1 

  0 -5 -8 

 

Ur matrisen kan utläsas att den bästa metoden ätt gå vidare med är försöka begränsa 

polykarbonatskivans infästning som metod för infästning i strukturen.   
 

Som utgångspunkt för att undersöka hur en funktion som gör det möjligt att dra en elkabel 

under mark in i grindstolpen användes fundamentet 48 enkelt långt ur företaget Smekab’s 

produktkatalog. Fundamentet är ett Prefabricerat stålfundament, definierat i Steg 2. 

 

 
                                         [F6] – Fundament – 48 Enkelt långt [4.3]                

 

Eftersom elkabeln kan förväntas skadas i kontakt med fundamentet och/eller packning av grus 

runt det, samt krävas att dras onödigt djupt ner i marken arbetades en lösning på detta fram.  
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[F7.1-F7.2] Koncept Distansbricka   
 

En utvärdering gjordes mellan konceptet och lösningen med enbart det prefabricerade 

stålfundamentet. Som referens användes lösningen med enbart det prefabricerade 

stålfundament.   

 

Utvärderings kriterier vikt Prefabricerat 
Stålfundament 

Alternativt koncept 

Monterings moment 3 0 -1 

Svårighetsgrad monteringsmoment 5 0 0 

Hål area fundament (med avseende på 
flexibilitet) 

5 0 +1 

Vikt  1 0 0 

  0 2 

 
För att välja vilken typ av LED-lampa som stolpen skulle förberedas för utarbetades en 

utvärderingsmatris fram. Som referens valdes lysrör 

 

Lamptyper som undersöktes: 

 

1) Ljusslinga  

2) spot  

3) Päronlampa/rörlampa/klotlapa etc. 

4) Lysrör 

Kriteriet risk är utvärderat ur hänseende personskada.  
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Utvärderings kriterier Vikt Lysrör/ 
list 

ljusslinga Päronlampa/rörlampa Spot   

Monterings moment 4 0 0 0 0 

Svårighetsgrad 
monteringsmoment – 
kund 

5 0 -1 0 0 

Svårighetsgrad 
monteringsmoment – 
Tillverkning grindstolpe  

4 0 +1 0 0 

Antal lampor 5 0 0 -1 -1 

Svårighet att byta 3 0 0 0 0 

Flexibilitet positionering 5 0 +1 +1 +1 

Ljusstyrka lm/W 2 0 0 +1 +1 

Svårighetsgrad 
installation av sladd och 
nödvändiga 
applikationer.  

2 0 0 0 0 

  0 +4 +2 +2 

 
 

Funktion: Medge installation av belysning:   

 

1) Polykarbonatskivorna ska fästas genom att begränsas av de övriga komponenterna. 

2) För att förenkla dragningen av elkabel under marken ska en distansbricka användas. 

3) Grindstolpen ska förberedas för en LED-lampa av typen ljusslinga. 

4.3.5. Steg 1-4 
 

Utvärderingen av lösningarna formulerade i Steg 1-4 har i stort utgått från 

Kravspecifikationen. Lösningar till funktionerna -Medge byte av lampor samt Medge tätt 

armatur antogs vara mer lämpade att beakta under utvecklingen av konceptet och togs därför 

inte upp. 

 

4.4. Konceptutveckling  

 
Målet under konceptutvecklingsfasen var att utveckla produktens helhet. Under arbetet med 

detta användes metoden DFA. Som utgångspunkt för arbetet användes Funktionsanalysen, 

Kravspecifikationen, och resultatet från processen beskriven i avsnittet Koncept. Lösningar till 

produktens helhet anpassades efter metodiken DFM som en senare del under detta avsnitt. 

Hänsyn har kontinuerligt tagits till metodiken DFC, genomgående, under denna fas, 

framförallt i form av matchning av standardkomponenter till de olika lösningsförslagen. 

Samma variant av morfologisk metod som användes under konceptfasen har även använts 

under konceptutvecklingsfasen.  

 

4.4.1. Steg 5 
   

Som första steg i processen gjordes en utvärdering av produkten, som den definierats i 

avsnittet Koncept. En matris över konceptets förbättringspotential, Fp, användes.  
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DFA 

Funktion Fk Tk Fp 

Funktion 

Polykarbonatskivor 8 8* 

0/63% Aluminium hölje* 3-4 3 

Totalt: 11 4 

Fäste av grindstolpe i fundament 0 0 0 

Fundament 1 1 0 

Medge belysning 

Medge el dragning under mark  1 0 100% 

Medge installation av ljusslinga 0 0 0 

Medge infästning av polykarbonatskivor. 0 0 0 

Flexibelt cc mått 0 0 0 

Medge tätt hölje * - - 

 

*Eftersom polykarbonatskivor ska användas och ljusutsläpp göras möjligt från alla 8 sidor blir 

det minsta antalet teoretiska skivor i konstruktionen 8.  

 

*Uppdelningen av aluminiumhöljet kan se ut – profilstart, profil, profilslut/huvud eller 

profilstart, profil, profilslut, huvud – förutsatt att profilstart och profilslut är identiska 

komponenter.  

 

*Funktionen medge tätt hölje beror av utformningen av de övriga komponenterna och valdes 

därför att tas upp senare i detta avsnitt.  

 

Beslut togs att dela upp fördelningen av komponenterna - profilstart, profil, profilslut, huvud. 

Detta antogs förenkla tillverkningen av gjutdetaljerna och infästningen av 

polykarbonatskivorna, trots att det ökade antalet totala komponenter samt potentiella tätningar 

mellan dem.  

 

En CAD-modell gjordes för att visualisera produkten.  
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                                    [F8] Grafisk bild över antalet komponenter.  

 

4.4.2. Steg 6 
 

Under steg 6 undersöktes om funktionerna utan lösning kunde integreras i någon av 

funktionerna med lösning (se avsnitt Koncept). Eftersom hål för upphängningen av eventuell 

grind hade bestämts till metoden borrningen under Steg 3 och eftersom detta hade bestämts 

till ett efterbearbetningsmoment på den färdiga produkten undersöktes det inte hur denna 

funktion kunde integreras i någon komponent.  

 
Fäste av grindstolpe i fundament:  
 

Den enklast möjliga lösningen antogs vara att integrera infästningsmetoden (som definierad i 

Steg 2) i komponenten profilstart.  
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                     [F9] Integrering av funktion fäste i fundament i komponenten Profilstart.   

 

Medge installation av ljusslinga: 
 

Som underlag för lösningsmetodiken togs en enklare kravställning fram. Målet för lösningen 

vara att göra styrkan på ljuset flexibel och göra monteringen av den enklast möjlig.  

 

Kravställning: 

 

1. Enkel montering,  

2. Flexibel ljusstyrka,  

3. Skydd mot väta. 

Under arbetet erhölls en större förståelse för problemet. Ljuskällan bör ligga så nära rillorna 

avsedda för ljusutsläpp för att göra det möjligt att uppfatta ljuset från olika vinklar. Ljus-arean 

som belyser rillorna i toppen måste göras tätare än motsvarande i profilen. Anledningen är att 

höjden på rillorna i toppen är mindre.   
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                              [F10] Integrering av ljusslinga.  

 

Lösningen anses enkel att montera. Den anses också vara möjligt att justera ljusstyrkan. Det 

senare görs genom att linda tätare varv runt toppen av pelaren. Lösningen medger en tätare 

ljus-area längs rillorna i toppen än längs rillorna i profilen – genom att linda tätare varv i 

toppen åstadkommer man detta. Genom att skala upp diametern på pelaren hamnar ljusslingan 

närmare profilens innervägg vilket gör det lättare att uppfatta ljuset från snäva vinklar.  

 
Medge infästning av polykarbonatskivor: 
  

Under arbetet med infästningen av polykarbonat skivorna löstes också ytterligare ett problem 

som uppstod. Eftersom ett krav på aluminiumkomponenterna var att profilstarten och 

profilslutet måste vara identiska skildes infästningen i fundament samt pelaren som 

ljusslingan lindas runt från komponenten profilstart. Den nya komponenten bestämdes till ett 

standard rör med en diameter på 48 mm. [15.1] Nackdelen med lösningen är att ytterligare en 

komponent har lagts till produkten samt att det begränsar möjligheten att anpassa diametern 

på pelaren som ljusslingan lindas runt. De föregående lösningarna kräver dock detta så något 

alternativ till det kunde inte finnas.  
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[F11] Infästning av polykarbonat skivor                                 [F12] Profilstart/Profilslut 

 

Polykarbonatskivornas rörlighet begränsas av tryck mellan komponenterna 

profilstart/profilslut samt profilslut/topp.  

 

4.4.3. Steg 7 
 

Under steg 8 utvärderades hur många tillverkningsmetoder som behövdes för konceptets 

komponenter. Samma metodik som under steg 5 användes.  

 

DFM 

Komponent Tillverkningsmetod Fp 

Aluminiumprofil Strängpressning/Fräsning 100% 

Profilknopp* Gjutning 0% 

Huvud Gjutning 0% 

distansbricka* Gjutning 0% 

Polykarbonatskivor Sågning 0% 

Fundament  Färdig komponent  0% 

Rör Sågning 100%* 

 

*De identiska komponenterna profilstart och profilslut formulerades om till det nya namnet 

Profilknopp.   
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*Under detta steg bestämdes tillverkningsmetoden av distansbrickan till gjutning och 

materialet till betong både på grund av att det är en enkel tillverkningsmetod och för att 

materialet betong ansågs lämpat för dess syfte, då komponentens funktion delvis kan ses som 

en del av fundamentet.  

 

*Komponenten Rör levereras i längder på 6 m. För att undvika en kapning av röret för att 

anpassa dess längd till grindstolpen kan längden på aluminiumprofilen teoretiskt istället 

anpassas efter rörets. 

 

Aluminiumprofil: 
 

För att reducera antalet tillverkningsmetoder för komponenten profil togs en lösning fram. 

Genom att placera ändarna av rillorna i komponenten profilknopp blir det möjligt att tillverka 

komponenten profil enbart genom processen strängpressning. Lösningen gör det samtidigt 

möjligt att justera avståndet mellan ljusslingan och rillorna. Det görs genom att öka vinkeln 

mellan sidorna som håller ihop profilen till mer än 90 grader. Lösningen gör också att 

ljusslingan måste dras annorlunda, detta ställer dock inga nya krav på de övriga 

komponenterna i konstruktionen.  

 

           
[F13] Komponent Profil                                          [F14] Komponent Profilknopp.  
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4.4.4. Steg 8  
 
Som steg nio utvärderades konceptet efter riktlinjerna formulerade i Metod avsnittet, del 

DFA, riktlinje 2-13, som konceptet är definierat från och med Steg 8. Konceptet utvärderades 

inte mot riktlinje 1 eftersom arbetet med detta ansågs färdigt.  

 

# Riktlinje Kommentar Resultat 

2 antal skruvar krävs mer information Osäkert 

3 Baskomponent Distansbricka Uppfyllt 

4 positionering av baskomponent Statisk Uppfyllt 

5 monteringsordning utvärderings görs senare inte utvärderat 

6 lagerhållning  utvärderings görs senare inte utvärderat 

7 Hantering Manuell Uppfyllt 

8 symmetri end-to-end 
Relevant del, rör samt 
profil Uppfyllt 

9 symmetri rotation 
Alla delar är 
rotationssymmetriska Uppfyllt 

10 Asymmetri Utvärdering görs senares Inte utvärderat 

11 monteringsriktning Beror av Riktlinje 5 Inte utvärderat  

12 Kontaktytor Utvärdering görs senares Inte utvärderat 

13 Åtkomst 
 Delarna ansågs 
lättåtkomliga  Uppfyllt 

 

*kategorier som inte har utvärderats har ansetts utvärdera konceptet på för stor detaljnivå för 

att kunna utvärderas under detta steg.  

 

Anledning till att utvärderingen av riktlinje två ansågs osäker var att på grund av att 

komponenterna inte hade förberetts för att fästas i varandra. Hur många skruvar, eller andra 

fästmetoder, som krävdes för dess infästning i varandra kunde därför inte göras. Delarna 

konkretiserades därför ur detta syfte och en metod för att skruva ihop konstruktionen 

utarbetades. Samtidigt definierades monteringsordningen.  

 

Monteringsordning.  

 

Låsmutter 

Lj
u

ss
lin

ga
 

Huvud  

Polykarbonatskiva kort 1-4 

Profilknopp 

Polykarbonat skiva lång 1-4 

Profil 

Profilknopp 

Rör 

Distansbricka  

Fundament 
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Förutom den nya komponenten Fästmutter (markerad som grön [F15.3]) har inga större 

förändringar gjorts – de övriga komponenterna är principiellt de samma. Fästmutterns 

funktion är att hålla de olika komponenterna på plats – detta förutsätter att röret är väl 

förankrat i fundamentet. Komponenten Fästmutter bestämdes till Huv, galvad [14.1]    

 

           
[F15.1], [F15.2], [F15.3] Monteringsordning.   

 

4.4.5. Steg 9 
 
Under steg 9 undersöktes om delarna var möjliga att tillverka med metoden som finns 

definierad i Steg 7.  

 

DFM 

Komponent Tillverkningsmetod applicerbar 

Aluminiumprofil Strängpressning ja 

Profilknopp Gjutning osäkert  

Topp  Gjutning osäkert 

Distansbricka Gjutning ja 

Polykarbonatskivor Sågning ja 

Fundament  färdig komponent  - 

Rör* Färdig komponent - 

Fästmutter färdig komponent  - 

*Rör [14.2] 

 
Efter utvärderingen förbereddes komponenterna profiltopp samt knopp för gjutning.  
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Förberedning för gjutning: 

 

Den blåa linjen illustrerar respektive komponents delningslinje. Ytorna horisontella till den är 

markerade i grönt och rött och har bearbetats så att de får en vinkel. En del ytor, som inte har 

behövts bearbetats om har ända bearbetats om. Anledningen till att detta gjordes var för att 

skapa en övergripande symmetri.   

 
Den ända stora förändringen som har skett är at en funktion för att komma åt med fästdon har 

designats in i topdelen. Lösningen illustreras mer ingående i avsnitt Justering och 

Konceptutvärdering. 

 
Profilknopp: 

        
[F16.1] Profilknopp före                                             [F16.2] Profilknopp efter 
 
Topp: 

 

         
[F16.3] Topp före                                                 [F16.4] Topp efter 
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4.4.6. Steg 10  
 
Som första moment i steg tio gjordes en utvärdering mot kriterierna som inte utvärderades 

under Steg 8. 

 

Monteringsordningen samt monteringsriktningen anseddes uppfyllda. För argument till detta 

hänvisas till arbetet i steg 8. Kriteriet lagerhållning togs ingen vidare hänsyn till eftersom 

uppdragsgivaren formulerat att produkten inte är tänkt att säljas via återförsäljare. Huruvida 

kriteriet Asymmetri är uppfyllt är svårt att utvärdera utan att simuleringar görs – tid för detta 

fanns inte, men det kan antas svårt att montera ihop konstruktionen fel.  

 

För att anpassa komponenterna bearbetades kontaktytorna som kommer i kontakt med 

varandra om, för att förenkla monteringen ytterligare. Många av dessa ytor ansågs tillräckligt 

bearbetade i och med förberredningsarbetet för processen gjutning och den vinkel, känd som 

draft, som designats in i komponenterna. 

 

      
[F17.1]Topp                                                          [F17.2] Profilknopp 
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4.5. Justering och Konceptutvärdering 
 

4.5.1. Steg 11 
 

Under steg 11 justerades konceptet för att sedan utvärderas mot funktionsanalysen och 

kravspecifikationen, för argument för vald lösning hänvisas till den löpande texten. I 

kravspecifikationen mäts grindstolpens motståndskraft mot fukt i mm2/s. Eftersom inga 

faktiska mätningar har gjorts utvärderas konceptet mot denna specifikation på en skala 1-5, 

där ett är mycket dåligt och 5 mycket bra. Resterande specifikationer bedöms efter samma 

metodik förutom specifikationerna som rör moment – dessa bestäms faktiskt. 

 

Under utvärderingen justerades koncepten löpande därför ser en del komponenter olika ut på 

olika bilder – för exakta komponenter, hänvisas till avsnittet Resultat.  
 

Sammanställning – innan justering: 
 

           
[F18.1] – Sammanställning Nedre                              [F18.2] – Sammanställning övre 

 

Funktion: Medge förankring-i-mark: 

 
Funktionskrav:   

 
1) Prefabricerat stålfundament – diameter 48 eller 76 cm. 

2) Infästning av grindstolpe i fundament – cylindrisk hanne om 48 respektive 76 cm. 
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[F19.1] Rör i fundament                     [F19.2] Grindstolpe i fundament 

 

Tekniska specifikationer:  
 

Kravspecifikation 
Specifikation Enhet Vikt Ökas/Minskas 

Vikt 
Grindstolpe 

kg 
1 4 

Fundament  1 3 

Moment 
Förankring av grindstolpe i fundament 

# 
1 2 

Förankring av fundament 1 3 

Hålarea 
grindstolpe 

mm2 

2 5 

Fundament  2 5 

Tätt  Mängd vatten över tid mm2/s 5 4 

 
Röret förs genom profilknoppen och distansbrickan ner i fundamentet och stannar på stopp 

pinnen. Med kilar mellan profilknoppen och röret förankras röret, precis som fundamentet är 

avsett för mellan röret och (ytan markerat i gult, [F19.1]) profilbottnen.  

 

De blå ytorna [F19.2] är ytor där vatten kan antas rinna. Konstruktionen är avsedd för att på 

ett kontrollerat sätt föra bort vattnet så att det inte kommer ikontakt med el komponenterna. 

 

Fundamentet fäst i marken genom att det placeras i ett håll. Hållet fylls sedan igen på lämpligt 

sätt – fundamentet är förankrat. 

 
Funktion: Medge installation av belysning:   
 

Funktionskrav: 

 

1) Polykarbonatskivorna ska fästas genom att begränsas av de övriga komponenterna. 

2) För att förenkla dragningen av elkabel under marken ska en distansbricka användas. 
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3) Grindstolpen ska förberedas för en LED-lampa av typen ljusslinga. 

       
[F20.1] 1                                                              [F20.2] 2 

   
[F20.3]  3                                                              [F20.4] 4 
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Tekniska specifikationer: 

 

Kravspecifikation 

Specifikation Enhet Vikt Betyg utvärdering 

Vikt 
Grindstolpe 

kg 
1 5 

Fundament  1 3 

Moment 

Förankring av grindstolpe i fundament 

# 

1 2 

Förankring av fundament 1 3 

Installation av lampor 2 5 

Åtkomst av lampor 1 1-6 

Infästning av Polykarbonatskivor  3 1 

Hålarea 
grindstolpe 

mm2 

2 5 

Fundament  2 5 

Tätt  Mängd vatten över tid mm2/s 5 4 

 
Profilens kan hållas lätt om stödvägar designas in i konstruktionen – dessa kan ökas och 

profilens tjocklek kan då minskas efter önskad vikt.  

 

Vikten på det prefabricerade stålfundamentet antogs vara låg. Distansbrickan i betong drar 

dock ner betyget till medel. 
 

De blåa områdena [F20.1-F20.2] markerar ytor längs vilka vatten kan tänkas rinna. Fickorna 

som polykarbonatskivorna skjuts ner i fungerar både som fäst metod för dem samt som 

avrinnings-system för att transportera bort vattnet från ytorna på ett kontrollerat sätt, så att de 

inte kommer i kontakt med el komponenterna.    
 

Funktion: Medge flexibel montering av gångjärn: 
 

Funktionskrav:   

 

1) Borrade hål för infästning av gångjärn. 
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                                            [F21] Montering av gångjärn.  

 

Det gröna området är avsett för infästning. 
 

Tekniska specifikationer:  
 

Kravspecifikation 

Specifikation Enhet Vikt Betyg utvärdering 

cc mått 
1200 

mm2 
3 3 

0 4 3 

Tätt  Mängd vatten över tid mm2/s 5 3 

 

Måtten kan justeras hur som helst längs med profilen på grindstolpen. Profilen är dock bara 

900 mm eller 75 procent minus måtten på gångjärnen, därför blir betyget endast 3. Mellan 

gångjärnen och profilen finns det risk att vatten tränger in, därför måste detta åtgärdas vid 

montering med någon form av tätning. Ingen funktion har integrerats i funktionen men det 

antas ändå lätt åtgärdat.  

 
Funktion: Medge Estetik 
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Funktionkrav:  

 

6) Höjd: 1200 mm 

7) Bredd: 160mm  

8) Struktur:  

e. Profilstart  

f. Polynom profil 

g. Profilslut  

h. Topp  

9) Ljusinsläpp längs profil 

10) Ljusinsläpp i topp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                      [F22] Medge Estetik 

 

Funktionen medge estetik är uppfylld med vissa begränsningar. Ytorna markerade i rött bör 

inte vara krökta. De bör vara vinkelrätta mot markytan för att infästningen av 

polykarbonatskivorna ska fungera önskvärt. Rillorna längs med sidorna som tillåter 

ljusutsläpp måste vara längsgående för att endast tillverkningsprocessen strängpressning ska 

kunna användas. Om utförandet på dessa rillor önskas annorlunda måste minst operationen 

fräsning läggas till bearbetningen av profilen.  

 

Funktionen med ytorna markerade med grönt är att motverka det draft som har designat in i 

komponenten anpassad för processen gjutning. Ytan ger illusionen av en rak linje. 
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5. Resultat 
 

5.1. Komponenter  
 

5.1.1. Fundament 
 

 
[F23.1] Komponent – fundament (källa) 

 

5.1.2. Distansbricka 
 

 
[F23.2] – Komponent Distansbricka 
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5.1.3. Rör 
 

 
[F23.3] – Komponent Rör  

 

5.1.4. Profilknopp 
 

 
[F23.4] – Komponent Profilknopp  

 

 

 

 

 

 



41 

 

5.1.5. Profil 
 

 
[F23.5] – Komponent Profil  

 

5.1.6. Polykarbonat skiva lång 
 

 
[F23.6] – Komponent Polykarbonatskiva lång  
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5.1.7. Polykarbonatskiva kort 
 

 
[F23.7] – Komponent Polykarbonatskiva kort  
 

5.1.8. Topp 
 

 

 
[F23.8] – Komponent Topp  
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5.1.9. Låsmutter 
 

 
[F23.9] – Komponent Låsmutter  
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5.1.10. Sammanställning 
 

            
[F23.10] – Sammanställning Front                          [F23.11] – Sammanställning Perspektiv  
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6. Analys 
 

Konceptet som är ett resultat av detta examensarbete argumenterar för sin sak enligt den 

problemlösningsmetodik som har applicerats på projektet. Resultatet har följt de 

projektdirektiv som är uppställda.  

 

I rapporten presenteras utvecklingen av koncept linjärt för att det ska vara enkelt att följa med 

i utvecklingsprocessen. Anledningen till att projektet presenteras så är för att det ska vara 

enkelt för beställaren att applicera den alternativa lösningen på egen lösning - att denne enkelt 

ska kunna hoppa fram och tillbaka i den, dra egna slutsatser och inspireras av den. 

 

6.1. Infästning  
 

Vilken typ av fundament bör användas för att fästa grindstolpen i marken? 

 

I enlighet med den utvärderingsmatris som användes i avsnitt 4.3.2 valdes ett prefabricerat 

stålfundament som infästningsmetod för grindstolpen. Senare under processen utvecklades en 

Distansbricka för att möjliggöra att el skulle kunna dras under mark till grindstolpen. Denna 

distansbricka blev till följd av utformningen av komponenten Profilknopp så pass hög att den 

också skulle kunna antas användas som ett fundament i sig självt och det prefabricerade 

stålfundamentet är i så fall överflödigt för att konceptet ska fungera. 

 

6.2. Upphängning  
Hur kan upphängningsfunktionen göras anpassningsbar – så att det är möjligt att hänga upp 

grindar med olika cc-mått mellan gångjärnen? 

 

Funktionen Medge flexibelt cc-mått är inte fullt tillfredsställd. Anledningen till detta är att 

funktionen inte har undersökts vidare efter att ha bestämts som definitiv under Steg 3. Att 

komma åt längs med hela profilens insida (längd 900mm) för monteringen av gångjärnen kan 

anses som relativt o-flexibelt. Samtidigt kan det antas att gångjärnen sitter relativt högt 

respektive lågt på profilen vid positioneringen av dem.  

 

6.3. Belysning  
 

Hur kan grindstolpen förberedas för installation av lampor? 

Vilken typ av lampor ska den förberedas för? 

Hur kan grindstolpen förberedas för att möjliggöra att elförsörjningen till lamporna kan dras 

under mark? 

Hur bör polykarbonatskivorna fästas i höljet? 

 

Tidigt under utvecklingsarbetet bestämdes att LED lampor skulle användas – detta på grund 

av dess duglighet för utomhusbruk. Under avsnitt 4.3.4 bestämdes att grindstolpen skulle 

förberedas för en LED-ljusslinga och att Polykarbonatskivorna skulle fästas genom att 

begränsa dess rörlighet i enlighet med de utvärderingsmatrisser som användes. Tillsammans 

med distansbrickan möjliggjordes på sätt installation av belysning.  

 

Monteringen av ljusslingan kan antas vara relativt komplicerad. En konflikt finns mellan 

monteringsordningen som är en följd av infästningen av polykarbonatskivorna och enkelheten 
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i att montera ljusslingan. Vid fortsatt utvecklingsarbete bör en lösning på denna konflikt 

sökas.  

 

6.4. Estetik  
 

Hur bör grindstolpen förberedas för en flexibel estetik? 

 

En brist hos konceptet som är resultatet av utvecklingsprocessen är att komponenten Profil 

inte är avsedd för uppdelade rillor. För att detta ska göras möjligt måste bearbetningsmetoden 

fräsning läggas till som en komplimenterande process till bearbetningsprocessen 

strängpressning. Detta är en följd av att produktdirektivet bara beskriver att ljus ska kunna ta 

sig ut längs stolpens profil sida inte hur hålen för det ska utformas. I övrigt är resultatet 

applicerbart. 
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6. Slutsats & Rekommendationer 
 

Den tillämpade metoden som har använts för att utveckla konceptet som är resultatet av detta 

examensarbete visar att det finns flera olika lösningar på ett problem. I enlighet med de 

direktiv som har ställts på produkten är resultatet tillfredställande.  

 

För att detta examensarbete ska vara helt applicerbart för beställarens tänkta design måste 

operationen fräsning läggas till som tillverkningsmoment i tillverkningen av komponent 

Profil. En rekommendation är därför att undersöka denna konflikt vidare. 

 

Vid vidare utveckling bör en ny komponent tas fram som har funktionen, som i nuvarande 

koncept, delas av komponenterna Fundament och Distansbricka.  

 

Vid vidare utveckling rekommenderas att en mer tillfredställande lösning till funktionskravet 

Medge flexibelt cc-mått undersöks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



48 

 

7. Källor 
 
[1] The Mechanical design process 4th - David G. Ullman 
 
[1.1] sid: 112  
[1.2] sid: 126-133  
[1.3] sid: 115-116  
[1.4] sid: 113 
[1.5] sid: 151-168  
[1.6] sid: 151 
[1.7] sid: 155-157  
[1.8] sid: 157-158 
[1.9] sid: 158 -163 
[1.10] sid: 164-166 
[1.11] sid: 166-168 
[1.12] sid: 171 – 176 
[1.13] sid: 178 – 180 
[1.14] sid: 190  
[1.15] sid: 191–192 
[1.16] sid: 197 – 201 
[1.17] sid: 204-208 
[1.18] sid: 213-218 
[1.19] sid: 218-219 
[1.20] sid: 219-221 
[1.21] sid: 222-224 
[1.22] sid: 226 – 228 
[1.23] sid: 320-321 
[1.24] sid: 328-329 
[1.25] sid: 329-333 
[1.26] sid: 333-349 
[1.27] sid: 333-335 
[1.28] sid: 335-338 
[1.29] sid: 338-339 
[1.30] sid: 339 
[1.31] sid: 339-341 
[1.32] sid: 342 
[1.33] sid: 143 
[1.34] sid: 344 
[1.35] sid: 344 
[1.36] sid: 345-346 
[1.37] sid: 347 
[1.38] sid: 347-348 
[1.39] sid: 348-349 
 
[2] Föreläsningsanteckningar - Rolf Lövgren  
 
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture notes (svenska)/5- 
Konceptgenereringsprocessen.pdf (05-31-2015) 
 
 
[3] PDF – Weber 
 
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/betong/broschyrer/gjuta.pdf (05-31-2015) 
 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/5-%20Konceptgenereringsprocessen.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/5-%20Konceptgenereringsprocessen.pdf
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/betong/broschyrer/gjuta.pdf


49 

 

[4] Smekab.se 
 
[4.1] 
http://www.smekab.se/produkter/fundament/nedgravningsfundament/nedgravningsfundamen
t/ (05-31-2015) 
[4.2] http://www.smekab.se/produkter/fundament/betongfundament/cc112/ (05-31-2015) 
[4.3] http://www.smekab.se/wp-
content/themes/smekab/uploads/produktblad/85_produktblad_fundament_nedgravn_v20121
212.pdf 
 
[5] PDF – AJAB  
 
http://www.ajabs.se/documents/1/4/2/Articles/91/1/10_ajab-jordankarbroschyr.pdf (05-31-
2015) 
 
[6] Sluta Gräv AB 
 
[6.1] https://www.youtube.com/watch?t=23&v=sTuKHaOG_fg (05-31-2015) 
[6.2] http://www.slutagrav.se/wp-content/uploads/2014/12/sgn_89x865_page.jpg (05-31-
2015) 
 
[7] Polymer Technology and Services, LLC (PTS) 
 
http://www.ptsllc.com/intro/polycarb_intro.aspx (05-31-2015) 
 
[8] Stocksundet 
 
http://www.stocksundet.se/polykarbonatskivor/3 (05-31-2015) 
 
[9] Aluminium.org 
 
http://www.aluminum.org/industries/processing/castings (05-31-2015) 
 
[10] Alumeco.se 
 
http://www.alumeco.se/Specialprofiler/Extrudering/Extruderingsprocessen.aspx (05-31-2015) 
 
[11] Ljuskultur.se 
 
http://ljuskultur.se/files/2013/08/LED_f%C3%B6r_belysning_inom-ochutomhus.pdf (05-31-
2015) 
 
[12] Lampgrossen.se 
 
http://www.ljustema.se/122-led-stripes-230v (05-31-2015) 
 
[13] Lampgrossen.se  
 
[13.1] http://www.lampgrossen.se (05-31-2015) 
 
[13.2] Inne Sälj Lampgrossen - 040-671 47 16  
 
 
 
 

http://www.smekab.se/produkter/fundament/nedgravningsfundament/nedgravningsfundament/
http://www.smekab.se/produkter/fundament/nedgravningsfundament/nedgravningsfundament/
http://www.smekab.se/produkter/fundament/betongfundament/cc112/
http://www.smekab.se/wp-content/themes/smekab/uploads/produktblad/85_produktblad_fundament_nedgravn_v20121212.pdf
http://www.smekab.se/wp-content/themes/smekab/uploads/produktblad/85_produktblad_fundament_nedgravn_v20121212.pdf
http://www.smekab.se/wp-content/themes/smekab/uploads/produktblad/85_produktblad_fundament_nedgravn_v20121212.pdf
http://www.ajabs.se/documents/1/4/2/Articles/91/1/10_ajab-jordankarbroschyr.pdf
http://www.slutagrav.se/wp-content/uploads/2014/12/sgn_89x865_page.jpg
http://www.ptsllc.com/intro/polycarb_intro.aspx
http://www.stocksundet.se/polykarbonatskivor/3
http://www.aluminum.org/industries/processing/castings
http://www.alumeco.se/Specialprofiler/Extrudering/Extruderingsprocessen.aspx
http://ljuskultur.se/files/2013/08/LED_för_belysning_inom-ochutomhus.pdf
http://www.ljustema.se/122-led-stripes-230v
http://www.lampgrossen.se/


50 

 

[14] Rinkaby Rör 
 
[14.1] http://www.rinkabyror.se/artikel/galv-huv-15/ (05-31-2015) 
 
[14.2] http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/galvade-ror-och-delar-/galvade-ror-/ 
(05-31-2015) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/galvade-ror-och-delar-/galvade-ror-/


51 

 

8. Figurförteckning 
 

[F1] Prefabricerade Fundament 

[F1.1] Nedgrävningsfundament 

[F1.2] Betongfundament  

[F2] Jordankare  

[F3] Skruvpåle 

[F4] Visualisering av problemet 

[F5] Alternativ lösning. 

[F5.1] Hanne 

[F5.2] Honna 

[F5.3] In-zoomning Honna 

[F6] – Fundament – 48 Enkelt långt [F7] 

[F7] Koncept Distansbricka 

[F7.1] Distansbricka 

[F7.2] Montering av Distansbricka 

[F8] Grafisk bild över antalet komponenter 

[F9] Integrering av funktion fäste i fundament i komponenten Profilstart.   

[F10] Integrering av ljusslinga. 

[F11] Infästning av polykarbonat skivor 

[F12] Profilstart/Profilslut 

[F13] Komponent Profil        

[F14] Komponent Profilknopp.  

[F15] Monteringsordning. 

[F15.1] Nedre. 

[F15.2] Mitt. 

[F15.3] Övre.       

[F16] Gjut förberedelser 

[F16.1] Profilknopp före 

[F16.2] Profilknopp efter 

[F16.3] Profilknopp före 

[F16.4] Profilknopp efter 

[F17] Kontaktytor 

[17.1] Topp  

[17.2] Profilknopp 

[F18] Sammanställning – innan justering 

[F18.1] – Sammanställning Nedre 

[F18.2] – Sammanställning övre 

[19] Medge förankring i mark 

[F19.1] Rör i fundament                      

[F19.2] Grindstolpe i Fundament 

[F20] Medge installation av belysning.   

[F20.1] 1 

[F20.1] 2 

[F20.1] 3 

[F20.1] 4 

[F21] Montering av gångjärn. 
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[F22] Medge Estetik 

[F23] Resultat 

[F23.1] Komponent Fundament 

[F23.2] Komponent Distansbricka 

[F23.3] Komponent Rör 

[F23.4] Komponent Profilknopp 

[F23.5] Komponent Profil 

[F23.6] – Komponent Polykarbonatskiva lång 

[F23.7] – Komponent Polykarbonatskiva kort 

[F23.8] – Komponent Topp  

[F23.9] – Komponent Låsmutter 

[F23.10] – Sammanställning Front 

[F23.11] – Sammanställning Isometrisk 
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9. Bilagor 
 

9.2.Bilaga A – Gantschema 
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9.3.Bilaga B – QFD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


