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ABSTRACT  
 
The scope of this thesis is the continual development of a wall fixture previously developed in 
a thesis as a concept together with specification on the final product. The specification from the 
previous thesis describe that the wall fixture should meet all required standards for safety, but 
the previous existing concept have not been fully developed according to this. 
 
The focus of this continuing work has been to see how demands on safety would affect the 
design of the wall fixture. The theoretical framework has therefore been on relevant safety 
standards applicable on the Swedish market, and these have been a deciding factor during 
design choices made during the continuing product development. 
 
The methodology has been an iterative work, wherein ideas for development have been 
discussed with Husmuttern, analysed for risks according to demands set by the safety standards 
and finally put onto fabrication drawings enable fabrication of a prototype. 
 
The conclusion is that it´s possible to minimize risks in the concept phase, but that the 
requirements on safety makes that some of the demands in the specification have to be omitted. 
Previous demands on a purely mechanical operation with counterweight is deemed as to risky 
for the users, and a different solution with an electric engine system is chosen instead. This in 
turn puts demand to follow additional standards regulating the implementation of electronics 
and control systems. The risk analysis that have been made should be updated to include this 
when prototype is built. In conjunction to this the order of assembly of a wall should be chosen 
to eliminate ergonomic risks, and the foundation for the systematic health and environment 
work should be done, two aspects of the health and environment that can’t be fully evaluated 
during concept development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Modulhus, Fixtur, Arbetsmiljö, Maskindirektiv, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete tar upp en vidareutveckling på en väggfixtur med utgångspunkt från ett 
tidigare examensarbete som haft ett grundkoncept samt kravspecifikation framtagen i samband 
med uppdragsgivaren Husmuttern AB. Det tidigare arbetet beskriver i kravspecifikation att 
väggfixtur skall uppfylla relevanta krav på säkerhet och arbetsmiljö, men har ej lagt vikt på att 
implementerat dessa aspekter in i konceptet. 
 
Fokus på detta fortsättande arbete har därför vart att se över hur kraven på säkerhet kan komma 
att påverka konstruktionen. Teorin har därmed vart baserad på relevanta föreskrifter inom 
arbetsmiljö, som genom sin styrande karaktär har vart avgörande för de val som gjorts i 
vidareutvecklingen. Metodiken har vart ett iterativt arbete där idéer för vidareutveckling 
diskuterats med uppdragsgivaren Husmuttern samt riskanalyserats enligt arbetsmiljökraven för 
att slutligen generera ritningsunderlag ämnat för prototypframtagning. 
 
Slutsatsen är att det går att minimera risker i konceptfasen, men att kraven på säkerhet medför 
ändringar som gör att en del tidigare krav behöver bortses från. Tidigare krav på ren mekanisk 
operation av fixtur med hjälp av motvikt har bedömts som riskfylld, och motorsystem har 
därför valts att implementeras. Detta ställer i sin tur krav på att vidare föreskrifter som reglerar 
elektronik och styrsystem behöver följas. Den riskanalys som påbörjats bör uppdateras för att 
inkludera dessa nyare föreskrifter vid byggnation av fixtur. I samband med detta bör 
monteringsordning anpassas för att minska ergonomiska risker, samt grunderna för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet läggas, bägge aspekter från relevanta föreskrifter som ej helt 
går att implementera i konceptstadiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Modulhus, Fixtur, Arbetsmiljö, Maskindirektiv, Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Alexander Lundvall, Göteborg den 4e Nov 2017 
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1. INLEDNING 
 
Husmuttern AB har som företag målet att kombinera det negativa med bristen på bostäder samt 
bristen på lågkvalificerade arbeten, till något positivt. Detta genom att skapa arbetstillfällen för 
exempelvis långtidsarbetslösa eller nyanlända som då ges en möjlighet att kunna skapa 
kostnadseffektiva modulära hus. 
 
Grundkonceptet är ett enplanshus uppbyggt av standardiserade sektioner, såsom yttervägg, 
innervägg, golv, tak och hörnsektion. Sektionernas utformning möjliggör att hus kan byggas 
samman av varierande storlek och form, och anpassas till olika användningsområden som tex 
studentbostäder, äldreboende familjehus och skolor.  
 
Sektionerna som ett hus är uppbyggt av är tänkta att produceras i en så kallad microfabrik som 
snabbt skall kunna sättas upp där lämplig lokal finns tillgänglig. I microfabriken kan arbetare 
utan speciella förkunskaper montera fram dessa sektioner från dess ingående beståndsdelar till 
färdigt skick med hjälp av en för varje sektion dedikerad fixtur. I fixturerna placeras ingående 
detaljer som exempelvis träbalkar, isolering, gips och panel, och fixturen styr upp positionering 
av dessa, gör sektionen roterbar för åtkomst samt förenklar fastsättningen av detaljerna i 
varandra. 
 
Husmuttern arbetar enligt modellen open innovation/crowd development, vilket innebär att 
studenter i projektform kan bidra till produktvecklingen av bland annat fixturer, kringutrustning 
till microfabriken eller studier kring huskonceptet. 

 
1.1. Bakgrund 

 
Under den inledande dialogen med Husmuttern fann vi att ett lämpligt projekt var att arbeta 
vidare med fixturen för yttervägg som ett tidigare examensarbete tagit från idéstadie till 
koncept. Ytterväggsfixturen hade därmed en så pass hög färdighetsgrad att det var dags att för 
Husmuttern att realisera en prototyp för vidare tester och utvärdering. I och med att Husmuttern 
ämnar skapa arbetstillfälle för personer med liten eller minimal utbildning och erfarenhet inom 
industri, så är det av stor vikt att produkten blir säker att använda. Denna rapport beskriver hur 
koncept för yttervägg arbetats vidare med rent konstruktionsmässigt för att kunna producera en 
första prototyp, samt hur det lagts stor vikt på att göra produkten säker och ergonomisk genom 
att se över relevanta föreskrifter inom arbetsmiljö. 
 
 

 

 

Figur 1. Skiss på ett hus uppbyggt av modulära sektioner  

(Husmuttern AB, 2017) 
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1.2. Problemformulering 
 
Hur vidareutvecklar man en väggfixtur med avseende på relevanta säkerhetskrav, samtidigt 
som ingående krav och koncept till största möjliga mån bibehålls? 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att med avseende på arbetsmiljö och säkerhet förädla det koncept för 
väggfixtur som tidigare studenter har tagit fram till producerbart ritningsunderlag.  
 
Frågeställning 1: Kommer kraven på säkerhet och arbetsmiljö att påverka och förändra 
konstruktionen? 
 
Frågeställning 2: Om konstruktion förändras, går det ändå att få full funktionalitet i enlighet 
med initialt ställda krav? 
 
 

1.4. Avgränsningar  
 
Arbetet avser behandla: 

• Vidareutveckling av koncept på ytterväggsfixtur med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. 
• Ritningsunderlag på ytterväggsfixtur som överlämnas till Husmuttern och till en av 

husmuttern vald leverantör för framtagning av prototyp. (Ej tillgänglig publikt i rapport) 
• Beräkningsrapport som analyserar uppkomna lastfall under slutanvändning av fixtur. 

(Ej tillgänglig publikt i rapport) 
• Initial riskanalys baserat på checklista. (Ej tillgänglig publikt i rapport) 

 
Arbetet avser ej behandla: 

• Intervjuer av slutanvändare, då några sådana ej finns tillgängliga i dagsläget 
• Kamerasystem, som finns med i kravspecifikation har i samråd med Husmuttern 

bortsetts ifrån. 
• Borrmallarnas slutgiltiga konstruktion och placering är ej helt fastställd på grund av att 

helt komplett information om väggens utförande saknas.  
• Infästning mellan den rörliga ramen och den fasta fotstrukturen är ej fastställd eller 

beräknad, likaså är den fasta fotstrukturen ej beräknad. Detta på grund av att färdig 
konstruktion ej är beslutat och fastställd från Husmuttern. 

• Styrsystemet som presenteras som koncept avses monteras av Husmuttern i efterhand. 
• Testning och utvärdering av en fysisk produkt. 
• Certifiering (CE-märkning) av fixtur. Husmuttern eller annan organisation som väljer 

att bygga och använda fixturen är enskilt ansvarig för driftstagande och följder som kan 
ske utav detta, och är ur juridisk mening ensamt tillverkare av fixtur. 

  



10 (37) 

1.5. Krav  
 
Krav från tidigare rapport 
Den primära kravspecifikation som ligger till grund för arbetet är hämtat ur Bilaga 3 ur tidigare 
studenters examensarbete, (Stenberg och Sundberg 2017) och ligger oförändrat bifogat som 
bilaga 1 i denna rapport. Därtill har rapporten beskrivit konceptet i stort och målsättningen har 
vart att behålla konceptet till så stor del som möjligt. 
Se figur 2 för illustration av tidigare tänkt koncept av fixtur. 
 

 
Figur 2. Exempel på väggfixtur. 

(Stenberg och Sundberg 2017) 

 
Se figur 3 för illustration av väggsektion från (Stenberg och Sundberg 2017). 
Totalt antal detaljer, materialval samt vikt på dessa saknas per dags datum och är föremål för 
separat projekt hos Husmuttern. Det som är fastställt är att företaget Masonite Beams kommer 
vara leverantör av de strukturellt bärande elementen i väggsektionen, de så kallade I-balkarna. 
 

 
Figur 3. Exempel på väggsektion 

Innehållandes: Ytterpanel, Träreglar, Vindskiva, Isolering, 
I-balkar, Fuktplast och MDF-skiva. 

(Stenberg och Sundberg 2017) 
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Nyare krav från Husmuttern 
Dialogen med Husmuttern genererade en del nyare krav samt mindre förändringar i 
väggfixturen vilket gjort att även dessa har tagits hänsyn till under vidareutvecklingen: 
 
Väggfixtur skall: 

• Konstrueras så att vägg går att komma åt från bägge sidor av fixturen 
• Ha möjlighet att låta en gaffeltruck av modell Linde L14 köra intill 
• Ha plats för väggsektion av storlek 2500x2500mm 
• Vikt på färdig vägg antas vara 500 kg (detta då indata på färdig vägg saknas) 
• Vikt på färdig vägg antas vara 300 kg (gäller för motviktsberäkning) 
• I-balk kan bli ersatt av så kallad S-balk, från Masonite Beams 
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2. ANSATS OCH METOD 
 

2.1. Ansats 
Arbetet är i huvudsak en fallstudie som ser över möjligheterna att vidareutveckla konstruktion 
enligt specificerade krav samtidigt som konstruktion skall uppfylla rådande lagkrav med 
avseende på säkerhet och arbetsmiljö. Arbetet är kvalitativt då den undersökning som sker 
håller sig inom informationsinsamling kring området arbetsmiljö. Arbetet baserar sig i 
huvudsak på sekundära data från tidigare studenters examensarbete samt arbetsmiljöregler, 
men övergår därefter till produktutvecklingsarbete och försök i form av itererade beräkningar 
för att uppnå de krav som ställts. 
 

2.2. Metod 
Dialog har fört löpandes på veckobasis med Husmuttern för att stämma av att arbetet har gått i 
rätt riktning utefter de krav och önskemål som Husmuttern har. Kraven som tidigare studenter 
tagit fram har styrt utvecklingen, med ett fåtal krav som blivit uppdaterade i takt med att ny 
information tillkommit, antingen från Husmuttern eller från studenter som arbetar i projekt som 
angränsar till detta. 
 
För att kunna uppfylla krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, har arbetsmiljö som 
helhet studerats och föreskrifter som är relevanta inom området identifierats. Dessa har 
studerats mer noggrant för att kunna uppfylla de lagkrav som står i dessa. Då fixtur är en 
nyutveckling som existerar enbart i konceptstadie, har inga slutanvändare funnits tillgängliga, 
och intervjuer av personal har därför ej varit möjlig. I de fall där människa samverkar med 
fixtur, har underlag som finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt mätvärden hämtat ur ISO-
standard (3411:2007) fått stå för mänsklig kapacitet i form av vikt, längd, räckvidd och styrka. 
 
Konstruktionen har med bakgrund av tidigare krav och kraven i föreskrifterna för arbetsmiljö 
därefter vidareutvecklats. Då tidigare examensarbete (Stenberg och Sundberg 2017) innehåller 
en studie utav olika koncept, har en sådan ej genomförts här, utan så mycket som möjligt av 
konstruktionen har försökt bibehållas, med ändringar där tidigare koncept ej haft möjlighet att 
uppfylla de specificerade kraven. Här har speciellt fokus lagts på säkerhet, möjlighet att 
tillverka till rimligt pris samt modularitet. 
 
För att säkerställa att konstruktion klarar kraven på hållfasthet har beräkningar gjorts, både 
manuellt, (uppställt i Mathcad) samt FEA-analys (Inventor). Dynamiska beräkningar har ej 
gjorts då fixtur antas rotera så pass långsamt att centripetalkraft kan försummas. 
Ritningsunderlag har därefter genererats i Inventor som Husmutter skall använda för att bygga 
en prototyp. Slutligen har en riskanalys gjorts baserat på de föreskrifter som både reglerar 
fixturen och arbetsmiljön på en microfabrik som fixtur är avsedd att användas i. 
Produktutvecklingsprocessen som har använts har inte vart linjär utan har vart relativt cyklisk 
med många iterationer fram och tillbaka. 
Se figur 4 för illustration över en abstrakt bild på hur informationsflödet har varit. 
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Figur 4. Exempel på process som använts 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1. Tidigare examensarbete 
Tidigare examensarbete (Stenberg och Sundberg 2017) har studerats och ligger till grund för 
det fortsatta arbetet i denna rapport. Det är framförallt kravspecifikationen samt 
konceptbeskrivningen i stort som vart av intresse. 
 
Kravspecifikationen som utvecklats i samråd med Husmuttern listar de krav man önskar se att 
fixtur uppfyller när den är färdigbyggd. Här ingår tekniska krav som hållfasthetskrav och 
lastfaktorer, men också att fixtur skall beakta de lagkrav som är relevanta gällande säkerhet. 
Arbetet går ej in på hur dessa krav skall uppfyllas och rapporten beskriver också hur 
konstruktionen som tagits fram behöver vidare utveckling för att uppfylla dessa. 
 
Konceptet på konstruktionen har då studerats för att förstå hur färdig fixtur är tänkt att 
användas, vad som är kritiskt för fixturens funktionalitet samt hur mycket av konceptet som går 
att använda utan vidareutveckling. Konceptet har studerats både på övergripande nivå och 
delkomponentsnivå för att se vad som kan användas rakt av och vad som behöver omformas 
för att uppnå en lösning som fungerar rent hållfasthets-, tillverknings- och säkerhetsmässigt. 
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3.2. Arbetsmiljö 
 
Under den initiala dialogen med Husmuttern diskuterades vikten av säkerhet på fixturen när 
konceptet tas vidare. Tidigare examensarbete har dokumenterat i kravspecifikationen att fixtur 
skall vara säker enligt gällande lagstiftningskrav, men arbetet är i sig avgränsat från djupare 
studier i området, och har inte konstruerats specifik med säkerhet i åtanke. 
 
I och med att människor kommer använda fixturen i sitt dagliga arbete är det viktigt att den är 
tillräckligt säker för att uppfylla de lagar som reglerar den svenska marknaden. 
Arbetsmiljöverket har en bred och tydlig information på hemsidan vad som gäller för 
arbetsmiljö och hur de lagar och regleringar som finns inom området skall tillämpas. 
 
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) har det grundläggande syftet att förebygga ohälsa och 
olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen har ej som avsikt att fungera detaljstyrande 
eller tillämpas direkt i arbetsmiljöfrågor utan fungerar som ett ramverk för arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. I arbetsmiljölagens fjärde kapitel har riksdagen gett befogenhet till regeringen, 
eller till en av regeringen utsedd myndighet att utfärda föreskrifter inom arbetsmiljö. 
Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som i 18e paragraf ger 
befogenheten vidare till arbetsmiljöverket, som i sin tur ger ut föreskrifter i form av AFS, 
arbetsmiljöverkets författningssamling. Dessa är de föreskrifter som med arbetsmiljölagen som 
grund ger mer detaljerad information om vilka arbetsmiljöregler som gäller, och vad en 
arbetsgivare måste följa. 
 
Arbetsmiljö kan som helhet kan delas in i flertalet faktorer där inte bara den fysiska miljön tas 
upp utan även individens förmåga och gruppens organisation. För dessa olika aspekter finns 
föreskrifter som innehåller generella sociala och organisatoriska frågor, samt föreskrifter 
anpassade till arbete inom specifika tekniska områden. I detta fallet kan ett flertal föreskrifter 
anses intressanta att se till att följa när fixtur tas i bruk:  
 

• AFS 2006: Användning av arbetsutrustning 
• AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap  
• AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
• AFS 2006:5 Användning av truckar 
• AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 
• AFS 2008:13 Skyltar och signaler 
• AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
• AFS 2005:15 Vibrationer 
• AFS 2005:16 Buller 

 
Dock har fokus i arbetet vart att se över säkerhet på fixturen i sig, vilket har avgränsat studier i 
arbetsmiljö till nedanstående tre föreskrifter som antagits vara de mest relevanta att se över och 
uppfylla i ett konceptstadie:  
 

• AFS 2016:10 (AFS:2008) – Maskiner 
• AFS 2012:2 – Belastningsergonomi 
• AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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AFS 2016:10 (AFS 2008:3) – Maskiner 
 
I föreskriften om maskiner har arbetsmiljöverket genom rätten att utfärda föreskrifter 
harmoniserat och implementerat kraven som gäller på EU/EES-nivå. Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2006/42/EG), eller maskindirektivet som det i vardagligt tal benämns ligger till 
grund för föreskriften. 
 
I föreskriften står också definitionen för vad som är en maskin: 
– en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som 
inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna 
delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål,  
Alternativt 
– en sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar komponenter för 
anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla 
 
Här går att tolka att denna föreskrift är relevant att följa både om fixturen hanteras av enbart 
handkraft, eller genom extern energiförsörjning.  
 
I föreskriften finns de krav en tillverkare, distributör eller importör såväl professionellt som 
privat behöver uppfylla för att ge ut sin produkt på den marknad som omfattas av EU/EES. 
Kortfattat är dessa att se över risker, ha tillgänglig teknisk information, bruksanvisning, fylla i 
försäkran om överenstämmelse av kraven samt anbringa CE-märkning på maskinen. 
Grundregeln är här att risker i första hand skall konstrueras bort, i andra hand skyddas och i 
tredje hand informeras. Föreskriften går ej in i detalj på hur riskbedömning bör genomföras 
annat än att risker skall identifieras och allvarlighetsgrad av dessa risker skall tas i beaktning 
för att se över lämplig åtgärd. 
 
AFS 2012:2 – Belastningsergonomi 
Föreskriften syftar till att ge arbetsgivaren ett ansvar att utvärdera och se över de ergonomiska 
risker som kan finnas på en arbetsplats och som kan drabba arbetstagaren. Här tas upp exempel 
på generella belastningsfall som arbetsgivare behöver analysera, bedöma och eventuellt 
åtgärda. Föreskriften har även ett förslag på grundläggande riskanalys inom ergonomi, men 
refererar vidare till att det bör implementeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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AFS 2008:15 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Föreskriften tar upp hur en arbetsgivare skall arbete med hela arbetsmiljön systematiskt i en 
kontinuerlig process. 
I detta fallet har arbetsgivaren ett ansvar att se över arbetsmiljön i det stora hela, från fysiska 
risker till sociala och psykologiska förhållanden. Det finns krav på att en arbetsmiljöpolicy 
samt rutiner för dess uppfyllande behöver finnas i alla företag, och dokumenterat om företaget 
har fler än tio anställda. 
Riskbedömning skall ske regelbundet och dokumenteras, och upptäcks risker skall dessa 
åtgärdas omgående. Åtgärder som ej går att införa direkt, skall dokumenteras i en 
handlingsplan och därefter genomföras snarast möjligt. Resultatet av åtgärderna skall 
efterkontrolleras. Det krävs minst en uppföljning om året för att se över om det systematiska 
miljöarbetet efterföljs och vid behov behöver revideras. 
Se Figur 5 för illustration över process för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
 

 
För att underlätta för företag i rollen som tillverkare, importör och arbetsgivare med mera finns 
förutom arbetsmiljöverkets information även branschorganisationer som Prevent som bidrar 
med forskning, utbildning och information i ämnet. Ett exempel på ett verktyg från Prevent är 
de checklistor som gratis kan användas för att se över verksamheten ifrån de kriterier som tas 
upp i de olika föreskrifterna. 
 
Husmuttern som i slutändan har ansvaret på konstruktion av fixtur, kringutrustning samt 
omgivande arbetsmiljö kan med fördel använda en sådan checklista som ett hjälpmedel för 
riskanalys av arbetsmiljön. Ett exempel på en sådan analys återfinns i bilaga 2, och tar upp 
punkter ur de AFS som ovan ansetts vara de mest relevanta. Värt att notera är att uppföljning 
krävs. 
 
Andra checklistor och metoder finns även representerade i de AFS som arbetsmiljöverket har 
tillgängligt, samt flertalet broschyrer, så kallade ADI som innehåller riktlinjer baserat på 
föreskrifterna.  
 

 

 

Figur 5. Process över systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

(Prevent, 2017) 
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4. RESULTAT 
 
Arbetet har resulterat i en rapport med beräkningar, en uppsättning ritningar på det 
vidareutvecklade konceptet, en riskanalys samt rekommendationer i hur man fortsätter ta 
konceptet framåt utifrån de uppenbara risker som upptäckts. 
 
I designrapporten som i sin helhet återfinns i bilaga 3, är fixturen analyserad med hjälp av 
FEM-beräkningar samt manuella beräkningar för att klara de grövsta belastningsfall som kan 
uppstå under en montering av vägg. De analyserade fallen är:  

- Vertikal belastning av stationär sida och fixtur när vägg skall tas ur 
- Stationär sida i mest kritisk användning 
- Fällbar sida i mest kritisk användning 
- Analys av ramverk i horisontalt och vertikalt läge 

Ritningarna förberedda för produktion återfinns i sin helhet i bilaga 4. 
 
Den stationära benstrukturen som ramverket vilar på överlämnas i form av ett förslag, då 
husmuttern har tagit på sig att beräkna detta när val av system för överföring av kraft via axel 
är bestämt. Motorsystem som föreslås som lösning och dess fastsättning är därför ej inritat och 
beräknat, dock sker detta lämpligast med en spline eller nyckelkoppling direkt på axel. 
 
Se figur 6 och 7 för illustration över färdigt koncept med beskrivning av individuella 
komponenter.  
 

 
 

Figur 6. Färdig fixtur, framsida uppåt 

Pos1-Balk med styrpinnar (x3) 
Pos2-Öppningsbar sida 
Pos3- Stationär sida 
Pos4- låsmekanism 
Pos5- Borrmall 
Pos6- Ramverk* 
Pos7- Uttag för gaffeltruck 
Pos8- Motvikt 
Pos9- Axel/Pivotpunkt* 
Pos10- Fot 

Figur 7. Färdig fixtur, baksida uppåt 

 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning över de ändringar som införts i fixturens olika 
delar, för att kunna uppfylla de krav som ställs i kravspecifikationen. 
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4.1. Hantering av olika väggsektioner. 
 
Kravet var att fixtur skulle ha möjlighet att hantera fyra olika varianter av väggsektion; vanlig 
väggsektion, sektion med fönster, sektion med dubbelfönster och sektion med dörr. När arbetet 
påbörjades var det inte fastställt vilket cc-mått som skulle vara mellan de bärande I och S-
balkarna en väggsektion är uppbyggd av. Det var dock antaget att detta skulle komma att 
variera stort mellan de olika varianterna av väggsektionerna i och med att fönster- och 
dörrsektionerna kräver förstärkningar i form av extra balkar. 
 
Se figur 8 för illustration av vägg och dörrsektion som diskuterats mellan Husmuttern och 
leverantören av I- och S-balkarna, Masonite Beams. 
 

 
 

Figur 8. Dörr och fönstersektion som diskuterats mellan uppdragsgivare och leverantör.  

 
Konceptet som tidigare studenter skapat hade klaffar som fälldes ned och som med hjälp av 
styrpinnar guidar montören till att placera I och S-balkar på korrekt cc-mått. Detta koncept 
visade sig svårt att lösa rent mekaniskt, med icke linjära rörelser vid nedfällningen, samt 
svårigheter att kombinera med en låsfunktion som kan låsa klaff både vid upp- och nedfällt 
läge. Det gick också att se att det skulle innebära vissa svårigheter för montörerna att enkelt 
justera dessa styrpinnar och dess cc-mått för att anpassa fixturen för de olika väggsektionerna, i 
och med att de satt permanent fast i fixturen. 
  
För att komma runt de problem som tidigare koncept hade, valdes det att frångå konceptet med 
klaffar som fälls ned, och istället placera liknande styrpinnar på lösa aluminiumprofiler. Dessa 
profiler kan då tas i och ur efter behov, och finnas i olika uppsättningar för att överensstämma 
med de cc-mått som olika väggsektioner kräver.  
 
  



20 (37) 

Se figur 9 för illustration av tidigare koncept med styrpinnar monterat på en klaff som är tänkt 
att fällas in i fixturen. 
Se figur 10 för illustration av det nyare konceptet med styrpinnar monterade på en 
aluminiumprofil. 
 

 

 
 
 

 
Figur 9. Illustration av tidigare mall för balkar 

 (Stenberg och Sundberg 2017) 

Figur 10. Omgjord lösning, med styrpinnar på 
aluminiumprofil 

 
Profilen finns i tre identiska exemplar per typ av väggsektion, vilket då blir totalt 12 stycken. 
När vägg skall byggas lyfter montörerna profilerna in i fixturen, och fixerar dessa med hjälp av 
snabblåsningar, som då också ser till att profiler och styrpinnar alltid placeras i tre förutvalda 
positioner. 
 
Se figur 11 för illustration av monteringen av de tre profilerna och dess styrpinnar för en vanlig 
väggsektion. 
Se figur 12 för illustration av fastspänningsmekanism och nyckelhålslösning för att guida och 
hålla fast profil i korrekt position 
 
 

  
Figur 11. Montering av profil Figur 12. Felsäker snabblåsning 

Riskmässigt så bedömdes detta vara ett bra alternativ för användaren då den totala vikten på 
aluminiumprofil med styrpinnar kom att uppgå till runt 12 kg, vilket är under de kritiska värden 
som AFS2012:2 noterar vid lyft av material utan hjälpmedel.  
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Se figur 13 för illustration över hur profil med styrpinnar hamnar inom det godkända området 
enligt AFS2012:2. (I verkligheten halveras också vikten i och med att två personer hanterar 
varsin ända av profilen.) 
 

 

Figur 13. Modell för bedömning av lyft  

(AFS2012:2) 
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4.2. Öppningsbara och låsbara sidor, med identiska delar och detaljer. 
 
När väggsektion är färdigbyggd och skall tas ut behöver två av de fyra sidorna ha möjlighet att 
öppnas, för att kunna ta ur väggsektionen. Tidigare koncept hade grovt skissade L-profiler 
inritade med gångjärn och rotationspunkt i ytterkant. 
Se figur 14 för illustration av tidigare koncept med öppningsbar vänstersida och ovansida i 
form av L-profiler med gångjärn i ytterkant. 
 

 
Figur 14. Tidigare öppningsbara sidor 

(Stenberg och Sundberg 2017) 

 
För att klara av hållfasthetskraven förändrades tidigare koncept genom att rotationspunkten för 
gångjärnen flyttades så nära fixturens innerkant som möjligt. Kravet att ha så många lika delar 
som möjligt innebar att öppningsbar samt fast sida konstruerades efter detta, med gångjärn 
samt en förstärkningskonsol som enda unika delar i de två varianterna av sidor. 
 
Väggsektionerna skall innan de lämnar fixturen borras i alla sidor med 6x4, dvs totalt 24 hål, 
som senare används för att fixera väggsektioner med varandra när dessa kombineras ihop till ett 
hus. Då det inte har vart färdigställt vart i väggsektion hål skall borras möjliggör 
konstruktionen att man kan flytta gångjärn och fasta konsoler när detta är färdigställt för att 
anpassa efter detta. 
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Se figur 15 och 16 för illustration över hur de två olika varianterna av sidor ser ut som placeras 
på vänster- och ovankant, respektive höger- och nederkant på fixtur. 
 

  
Figur 15. Ny konstruktion, öppningsbar sida Figur 16. Fast sida följer samma mönster som öppningsbar 

 
Genom beräkningar gick det att se att det behövdes ett system för att styva upp 
ramkonstruktionen och hålla de fyra sidorna på plats när fixtur är i bruk och roteras. Här valdes 
ett system med snabbkopplingar av sorten som används i svetsfixturer för industri. Detta för att 
enkelt kunna ge montören möjlighet att låsa fixturen med ett handgrepp som inte innebär 
externa verktyg. 
 
Se figur 17 för illustration över snabblåsens placering i hörnen av fixturen. (NB nedre högra 
hörn är permanent fixerat och ej öppningsbart). 
Se figur 18 för illustration över närbild på snabblås med handtag och två plåtar som låser i 
varandra. 
 

 

 
Figur 17. Illustration över snabblåsens placering Figur 18. Närbild på snabblås 

 
När en väggsektion är färdigbyggd kommer övre sida öppnas och mekanism avsedd för att lyfta 
av väggsektion fästas i väggsektionens övre yttre balk (NB. Mekanism ingår ej i detta arbete). 
Snabblåsning gör det möjligt att öppna övre sida medan vänster sida hålls låst. Därefter roteras 
fixtur till stående läge och även vänster sida öppnas för att kunna ta ur färdig väggsektion. 
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Se figur 19 för illustration av fixtur i liggande position med översida öppnad för fastsättande av 
avlyftningsmekanism. 
Se figur 20 för illustration av stående fixtur med ben där även vänstersida är öppnad för att 
kunna ta ur färdig väggsektion. 
 
 

 
 

Figur 19. Ram i liggande läge med övre sida öppnad. Figur 20. Fixtur i stående position med övre och 
högre sida öppnad 
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4.3. Fasthållning av väggsektion i fixtur, med åtkomst från bägge håll. 
 
Det koncept som tidigare studenter tagit fram baserade sig på att väggsektion skulle hållas fast i 
fixtur med hjälp av tidigare omnämnda klaffar med styrpinnar i på ena sidan, samt ett 
motsvarande mindre klaffsystem på andra sidan. 
 
Se figur 21 för illustration av tidigare klaff på nedre sida av fixtur som fälls ut för att ta upp 
väggsektion under byggnation. I bakgrunden syns tidigare omnämnd klaff med styrpinnar. 
 

 
Figur 21. Exempel på tidigare "klaffar 

(Stenberg och Sundberg 2017) 

 
Detta visade sig ställa stora krav på en komplex lösning för att dels klara hållfasthetskraven, 
och dels tveksamheter om detta skulle kunna ge bra toleranser på färdig väggsektion i och med 
att väggsektion i princip vilar fritt mellan klaffarna och därför kan ha möjlighet att röra sig. 
Vidare är ett problem med systemet med klaffar att dessa behöver avlägsnas när montering av 
material på endera sidan av väggsektion skall ske, och därefter sättas dit igen om fixtur med 
väggsektion behöver roteras. 
 
I samråd med Husmuttern diskuterades andra sätt att lösa problemet med fasthållning av 
väggsektion i fixturen. Lösningen blev att istället för upp och nedfällbara klaffar så återanvänds 
de hål som görs i väggsektionen för att fästa väggar i varandra vid husbyggnation, till att även 
hålla fast väggsektion i fixturen. I och med att borrning av dessa hål är ett av de första 
momenten som sker efter att I- och S-balkar placeras i fixturen, så kommer borrmallarna 
därmed att fungera som ett låssystem där pinnar sätts i och på så vis håller väggsektion fast.  
Denna lösning diskuterades med Masonite Beams som gav sitt godkännande, i och med att 
totalt 24 hål ger låg belastning per individuellt hål. Genom att väggsektion nu fixeras i dess 
fyra ytterkanter så medger det full åtkomst att montera från bägge håll utan att vidare 
mekanismer måste aktiveras/deaktiveras. Notera att systemet för att låsa väggsektion till 
borrmallar överlämnas som ett konceptuellt förslag i och med att typ av borrmallar och dess 
fastsättning i fixturen skall ses över vidare när prototyp på fixtur färdigställs. 
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Se figur 22 för illustration över borrmall med borr samt en pinne avsedd att låsa 
väggsektionens I- och S-balkar till fixturens sidor. 
Se figur 23 för illustration av placering av de 24 borrmallar som låser fast väggsektion i fixtur 
och medger åtkomst att montera material från bägge håll. 
 

 

 

 

Figur 22. Exempel på borr och låspinne Figur 23. Fästpunkter 

 
I kapitel 3.2 togs beskrivs hur fixtur opereras när väggsektion är färdig och hur fixtur placeras 
för uttagande av väggsektion. Detta har också diskuterats med Husmuttern med avseende på 
hur detta påverkas av att låsa fast väggsektion i fixtur enligt detta sättet. Här har i samråd 
antagits att när väggsektion är färdigmonterad så är den så pass stabil och har så pass bärkraft 
att låspinnar i överkant kan lossnas utan att detta skapar belastning som kan påverka 
väggsektionen negativt. Montören tar då helt enkelt ur de övre låspinnarna innan övre sidokant 
fälls ned och fixtur roteras. När fixtur därefter står i upprätt läge och är säkrad med hjälp av 
lyftverktyg och gaffeltruck tas resterande låspinnar ut. 
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4.4. Korrekt monteringshöjd, åtkomst med gaffeltruck, motvikt och svetsat ramverk.  
 
För att göra fixturen så bra som möjligt rent ergonomiskt är det av stor vikt att höjden är 
korrekt anpassad för människors mått. Dessa mått kan ses i AFS2012:2 där lämpliga höjder för 
riskfritt arbete framför kroppen beskrivs i gråskala. Dessa mått har jämförts med mätvärden 
över operatörer från ISO 3411:2007 som även tar höjd för skyddsskor. 
 
Se figur 24 för illustration över mätvärden för lämpliga ergonomiska mått ur AFS2012:2. 
Se figur 25 för illustration över mätvärden för en operatör ur standard ISO-3411:2007. 
 

  
Figur 24. Lämpliga ergonomiska värden 

(AFS 2012:2) 

Figur 25. Värden över operatör 

(ISO-3411:2007) 

 
Med utgångspunkt från mätvärdena har rotationspunkten för ramen i fixturen anpassats för en 
medelperson och hamnar då på ett avstånd på ca 1100 mm över golvet. Detta representerar då 
den mest optimala höjden för en medelperson att arbeta vid utan onödig belastning i axel eller 
ryggparti. Detta mått kan dock bara uppnås på baksidan av fixturen i och med att 
rotationspunkten ej kan sitta placerad där fixturens sidor behöver kunna öppnas. Här antas att 
detta kan accepteras om monteringsekvens anpassas till att den mesta montering av material 
sker från baksidan av fixturen, 1100 mm från golvet, och att övrig montering från framsidan 
sker med fixturen vinklad för att undvika utsatta positioner för kroppen. 
 
Se figur 26 för illustration över hur medelperson kan arbeta riskfritt på fixturens baksida. 
Se figur 27 för illustration över hur medelperson kan arbeta riskfritt på fixturens framsida, om 
fixtur orienteras i snedställd position. 
 

 
 

Figur 26. Fixtur vid rak position, med baksida uppåt Figur 27. Fixtur i vinkel, med framsida uppåt 
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Ett krav som tillkom var att en gaffeltruck av modell Linde L14 behöver kunna köra intill 
fixturen rakt framifrån. Detta medför i sin tur att ett spel mellan den roterande ramen och 
golvet behöver finnas för att gaffeltruckens stödben skall komma under ramen när den är i 
lodrät position. Här gjordes i samråd med Husmuttern två uttag med höjd på ca 95 mm som 
också fungerar som en styrning för gaffeltrucken, och medger att montören ej kan köra in 
gaffeltrucken i en sned riktning när väggsektion skall lyftas av. Uttagen påverkar vart 
rotationspunkten i ramen kan sitta, i och med att den blir förskjuten då höjdmåttet på 1100 mm 
från golvet skall bibehållas. 
 
Se figur 28 för illustration över placering av uttag för gaffeltruck. 
Se figur 29 för illustration över höjd på uttag för gaffeltruck som påverkar ramverkets 
rotationspunkt. 
 

 

 

Figur 28. Illustration över placering av uttag för gaffeltruck Figur 29. Illustration över höjd på uttag för gaffeltruck 

 
Tidigare koncept hade ett önskemål att fixtur skulle roteras med handkraft med hjälp av 
motvikt samt någon form av mekanisk dämpning. Här har i det i samråd med Husmuttern 
antagits att vikt på färdig vägg är 300 kg, då 500 kg enbart är relevant för hållfasthetskrav och 
ej för motviktskrav. Det gick dock att se att en fullständig motvikt hade tagit allt för stor plats 
rent fysiskt för att enskilt kunna motverka moment skapat av väggsektionen, samt att detta 
också hade skapat extra belastning på ramverket. En motvikt som kompenserar fullt ut för 
färdigbyggt väggsektion i fixtur skapar dessutom moment åt motsatt håll när fixtur är tom. Här 
har det valts att en motvikt på ca 160 kg fästs i ramen vilket i sin tur gör att väggsektion i 
fixturen skapar ett moment på ca 1285Nm som då behöver tas upp i ramens axel/pivotpunkt.  
Se figur 30 för illustration över moment skapat av väggsektion i fixtur, samt bilaga 3, 
designrapport för vidare detaljer. 
 
Det moment som behöver tas upp blir för stort för montörer att hantera med enbart handkraft. 
Det går också att se att vid rotation av fixtur uppstår ett riskfyllt område mellan fixturens 
ramverk och fixturens ben. En lösning på detta har diskuterats med Husmuttern och presenteras 
som förslag i nästkommande kapitel 3.5. Se figur 31 för illustration över område där risk för 
personskada uppstår. 
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Figur 30. Förtydligande över moment skapat av vägg Figur 31. Riskfyllt område vid rotation 

 
Ett önskemål från kravspecifikationen var att samtliga ingående komponenter i fixturen om 
möjligt skulle sammanfogas utan svets. Här gick det att se att lasten från väggsektion och 
motvikt när fixtur är i stående position, gör att ramverket behöver svetsas för att klara 
hållfasthetskraven. Se bilaga 3, designrapport för detaljer. 
 
Kravet att ha fixturen på hjul för att underlätta förflyttning har bortsetts ifrån då hjul som 
monteras skulle förskjuta tyngdpunkten i fixturen och skapa ytterligare moment, i och med att 
monteringshöjden på 1100 mm bör behållas. Föreslaget är istället att fixtur säkras med 
kemankare eller liknande i golvet i microfabriken där väggsektioner skall monteras. 
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4.5. Motorsystem för att ta upp moment samt assistera monteringssekvens 
 
Nedanstående lösning överlämnas som konceptuellt förslag till Husmuttern som har tagit på sig 
implementeringen av denna. Lösningen frångår önskemål med ren mekanisk lösning 
presenterade i tidigare koncept och dess kravspecifikation, med grund i att vidare utveckling 
gjort det tydligt att addition av ett dylikt system behövs för att dels ta upp det moment som 
uppstår i fixtur samt för att isolera användaren från riskområdet som uppstår. 
 
När parallella projekt som drivs i Husmutterns regi färdigställt ingående detaljer på 
väggsektioner, samt dessas vikt och tyngdpunkt så kan ett mer noggrant värde på det moment 
som skapas i fixturens axel/pivotpunkt uppskattas. Med detta som underlag eftermonteras 
förslagsvis ett motorsystem med snäckväxel som då kan anpassas till korrekt storlek och 
dimension. I och med att ett sådant system är självlåsande så minimeras risker med att fixtur 
kan rotera av sig själv om strömförsörjning skulle brytas.  
 
Integreras en sådan lösning i fixturens monteringssekvens så kan det styras så att efter varje 
utförd sekvens måste montörerna gå till varsin terminal/manöverdon och hålla en knapp 
nedtryckt för att rotera fixturen till nästa sekvens. Genom detta isoleras montörerna från det 
riskområde som finns mellan fixturens ramverk och fot när fixturen roterar. 
 
Genom att ha förinställda vinklar på fixturen i varje monteringssekvens går det också att 
förhindra montörer från att godtyckligt själva välja monteringsordning och positioner, vilket i 
sin tur gör att man kan förhindra oergonomiska positioner som på sikt kan utgöra en riskkälla 
för montörerna. 
 
Tillförsel av ett sådant system ställer också krav på att kraftförsörjning, logik, manöverdon med 
mera följer relevanta standarder, i enlighet med AFS 2016:10 - Maskiner. 
 
Se figur 32 för illustration av hur ett sådant system kan se ut. (bild illustrerar stora terminaler 
för tydlighetens skull, dock kan enklare manöverdon vara att föredra för dess enkelhet) 

 
 
  

 
Figur 32. Exempel över integrerat styrystem 
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4.6. Riskanalys 
 
En riskanalys på vidareutvecklingen av fixtur har gjorts, i form av en checklista som finns 
tillgänglig från Prevent. Denna bygger bland annat på de föreskrifter inom arbetsmiljö som 
beskrivs i den teoretiska referensramen, både ur en tillverkares och arbetsgivares synvinkel och 
kompletterar även med övriga föreskrifter som ej hanterats i detta arbete. Då inget krav på 
formalia i enlighet med AFS 2016:10 finns annat än allvarlighetsgrad av risker och frekvens så 
är checklistan ett bra val för en initial riskanalys. Denna behöver dock kompletteras när 
prototyp byggs, monteringssekvens av väggsektioner är färdigställt och systematiskt 
arbetsmiljöarbete upprättas på microfabrik. 
 
Riskanalysen återfinns i sin helhet i bilaga 2 
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5. ANALYS 
 
Problemformulering: 
Hur vidareutvecklar man en väggfixtur med avseende på relevanta säkerhetskrav, samtidigt 
som ingående krav och koncept till största möjliga mån bibehålls? 
 
Arbetet som genomförs har sett över relevanta arbetsmiljöföreskrifter och vidareutvecklat 
konceptet med avseende på dessa samt tidigare ställda krav. Stor vikt har lagts vid att hålla 
orginalkoncept så likt som möjligt, och ändringar har genomförts enbart där begräsningar i 
detta koncept funnits som gjort det omöjligt rent tillverkningstekniskt, eller där det ej går är 
möjligt från arbetsmiljöföreskrifternas sida. 
 
Frågeställning 1: Kommer kraven på säkerhet och arbetsmiljö att påverka och förändra 
konstruktionen? 
 
Det vidareutvecklade konceptet har försökt att hållas så nära troget det ursprungliga konceptet 
som möjligt. Det övergripande kriteriet har vart att detaljer skall gå att tillverka till rimligt pris, 
vilket har inneburit att delar av fixtur konstruerats om för just detta. Kraven på hållfasthet har 
därefter setts som en ett grundläggande essentiellt krav för att konstruktionen skall anses vara 
säker för användaren, och med detta ändrades till exempel sidorna på fixturen, sättet att hålla 
väggsektion i fixtur samt valet att svetsa ramverket. 
 
Föreskrifterna i arbetsmiljö har i sin tur fungerat som kriterier både för rena risker för 
personskada samt risker för ergonomiska belastningsskador. I enlighet med maskindirektivet 
har dessa risker då primärt konstruerats bort, följt av isoleras bort, slutligen informeras bort. 
 
Att välja korrekta ergonomiska mått, enklare snabbkopplingar samt låg vikt på detaljer som 
hanteras för hand är exempel där risker har gått att bygga bort enligt maskindirektivet. Detta 
innebar mindre förändringar i detaljer som att styrpinnar nu sitter på individuella balkar, samt 
att höjden på fixturen fastställdes till 1100 mm över golvet. Detta har i sin tur påverkat att 
fixtur ej längre kan sitta på hjul. Valet att flytta montörerna vid rotation av fixturen samt att 
rotation sköts med motorsystem är ett exempel på en större förändring motiverat med att risken 
inte går att bygga bort och att montören därför behöver isoleras från risken. Konstruktionen har 
på så vis blivit påverkad och förändrad av föreskrifterna i arbetsmiljö 
 
  



33 (37) 

Frågeställning 2: Om konstruktion förändras, går det ändå att få full funktionalitet i enlighet 
med initialt ställda krav? 
 
Trots att grundkonceptet påverkats och förändrats av förskrifterna i arbetsmiljö, så har stor vikt 
lagts vid att slutprodukten, det vill säga väggsektionerna skall bli identiska mot vad som hade 
producerats i det ursprungliga konceptet. 
 
En funktionalitet som försvinner är att fixtur ej blir möjlig att röra när väl monterad, på grund 
av avsaknad av hjul. Det kan dock argumenteras för att fixtur efter vidareutveckling, har 
mindre risker samt generellt förbättrad funktionalitet jämfört med det ursprungliga konceptet. 
Genom valet att ha styrpinnar på individuella uppsättningar aluminimbalkar av låg vikt 
förenklas arbetet som montören behöver göra. Snabblåsningarna på denna samt på de 
öppningsbara sidorna gör att externa verktyg ej behöver hanteras. Systemet att hålla fast 
väggsektionerna i fixturen gör dels produkten säkrare samt möjliggör att väggsektion kan ha 
tillträde från. Motor och styrsystem kan också implementeras till att vara kvalitetshöjande och 
säkrare genom förinställda positioner för montering som är ergonomiskt korrekt. 
 
Då koncept i flera delkomponenter är att betrakta som ett vidareutvecklat koncept så finns det 
utrymmer för vidare förändring när prototyp byggs. Funktionaliteten i dagsläget är att betrakta 
som likställd eller förbättrad jämfört med ursprungligt koncept. Dock bör komplett riskanalys 
göras vid bygge av prototyp för att se om något har missats som kan tvinga en omkonstruktion 
av fixturen med vidare förändringar som följd. 
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6. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Genom att vidareutveckla en produkt med fokus på säkerhet och arbetsmiljö får man en god 
insikt i de föreskrifter som finns att följa, och slutsatsen är att dessa kan förändra hur en 
konstruktion är uppbyggd helt eller delvis. 
 
I ett större etablerat företag med flera anställda kan kunskapen om föreskrifterna finnas i 
företagets sakkunskap och då vara en del av utvecklingsprocessen som fångar upp risker redan 
på idéstadiet. I Husmutterns fall blir det speciellt i och med att de i dagsläget ej har några 
anställda, och att de slutligen både blir tillverkare och arbetsgivare. Med detta kommer fler 
krav att leva upp till med flera reglerande föreskrifter, men också med möjligheter att själv 
anpassa produkten till att passa in i ett större flöde. Föreskrifterna som reglerar arbetsmiljön är 
skapade för att det enkelt skall gå och ta in den information som behövs för att företag själv 
skall kunna sörja för att produkt och arbetsplats är säker. Ytterligare resurser med hög kvalitet 
finns att tillgå genom intresseorganisationer som Prevent. 
 
I arbetet som gjorts går det att skåda att det koncept som fanns har omarbetats för att minimera 
risker, och rekommendationen är att fortsätta detta arbete när alla detaljer över hur färdig vägg 
byggs ihop finns tillgängliga. När prototyp byggs behöver den utvärderas fullständigt enligt 
föreskriften för maskiner, och med integreringen av styrsystemet bör hela monteringsprocessen 
ses över enligt föreskriften för belastningsergonomi. Checklistan som är gjord kan fungera som 
en grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet, som bör påbörjas samtidigt som fixtur byggs, 
för att på så sätt arbeta proaktivt med risker som kan uppstå. 
 
Ett vidare examensarbete för lämplig linje kan vara att ta fixturen vidare med styrsystem som 
reglerar rotationen av fixturen och då anpassa detta till en monteringsekvens med förinställda 
vinklar. Detta enligt gällande föreskrifter och krav som ställs på addition av ett sådant system. 
 
I projektet har ett flertal konstruktionslösningar genererats som Husmuttern uttryckt intresse av 
att implementera in i övriga fixturer avsedda att bygga huselement: 

- Styrpinnar på aluminiumbalk, samt snabblås av detta 
- Fixering av sektion med hjälp av borrmallar 
- Gångjärnens placering för öppningsbara sidor, samt snabblås för detta 
- Drivning utan system med hjälp av självlåsande snäckväxel 

 
En relevant diskussion som dyker upp i denna typ av arbete med crowd innovation är hur 
information om komponenter och lösningar bäst kan överföras mellan projektets deltagare. 
Väggfixturen som vidareutvecklats har vart beroende av parallella projekt som utvecklar 
väggsektionerna vilket gör att en del antaganden om ingående komponenter och vikt behöver 
göras för att projektet skall fortskrida. I och med att Husmuttern som samordnar projekten sitter 
på en övergripande nivå, saknas den detaljkunskap som individuella projektmedlemmar har. 
Här kan en del oklarheter om färdighetsnivå på information som övriga projekt är beroende av 
att uppstå. När det gäller färdigutvecklade detaljer så kan ritningsunderlag fungera som det 
styrande formatet på information, men när projekt är i konceptfas och ligger parallellt blir detta 
svårare. Det gäller också att på något effektivt sätt hålla den information som finns, både delvis 
och helt, dokumenterat så att den ej försvinner när projektet är avslutat. Detta är också relevant 
gällande slutsatser inom tex arbetsmiljöregler och hur de slutsatser som gjorts i ett projekt kan 
överföras till ett annat. Drar man paralleller till programmeringsvärlden och då specifikt open 
source så kan detta lösas med kommentarer över en kods funktion inkluderat i koden vilket gör 
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det enkelt för projektmedlemmarna att ta till sig och överföra kunskapen. Ser man vidare på 
CAD-system så finns det idag lösningar som utvecklats från grunden för att spara information i 
molnet och med detta medge större möjligheter för projektmedlemmar att samarbete på 
gemensamma projekt även om medlemmarna ej sitter fysiskt nära varandra. Onshape som 
utvecklas av tidigare nyckelmedlemmar från SolidWorks är ett sådant exempel (Onshape inc. 
2017). Fusion 360 från Autodesk är en konkurrent till dessa (Autodesk Inc. 2017). Med sådana 
cad-system och kunskapen hur man kan samarbeta effektivt med kommunikation av koncept, 
idéer och lösningar så kan crowd innovation komma att växa snabbt framöver. Intresset finns 
antagligen bland studenter att lära sig, samt från mer erfarna att agera mentor. Vidare finns det 
stora möjligheter att kunna arbeta på projekt som baserar sig på intressen man brinner för men 
kanske ej har möjlighet att arbeta med professionellt. 
 
Vidare forskning kan ske inom området crowd innovation och hur dylika projekt med flera 
parallella deltager drivs framgångsrikt. Nedan är förslag på intressanta områden värda att 
forska vidare i: 
 

- Framgångsfaktor som påverkar open innovation-projekt 
- System för informationsöverföring 
- Jämförande studier av cad-system passande för crowd innovation 
- Framtidsutsikter och trender för ideella crowd innovation-projekt 
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