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Abstract 

This project report follows the development of a transport fixture and a lifting tool, from 

concept to a finished CAD-model. The assignment has been carried out for a company called 

Husmuttern AB. 

In the report the projects method of working is presented backed up on theory based on 

regular tools used within product development. Most of the focus in the assignment has been 

under the concept development phase, which has been ongoing during most of the time for 

this project. Innovation has been brought from discussions with the company and within the 

group itself. Some of the requirements that were set on the transport fixture was about the 

usage of the product - which should be easy and ergonomic. This is something which is 

important for the company as it is in their vision that anybody, no matter experience or 

competence, should be able to work and build their houses. 

The main issues of the project has been centered on how to design the transport fixture to 

solve certain requirements. The main issues that the project tackled has been: 

• How do you design a transport fixture so that it is ergonomic to use? 

• How do you design a transport fixture so that even incompetent workers can use it? 

• How many walls can fit in the transport fixture before it becomes hard to manage? 

• What does it take to ensure that a wall is unharmed from the placing of the wall into 

the transport fixture, to the end of the journey? 

• How do you streamline the journey back to the factory when the walls has been taken 

out of the transport fixture? 

The result of the project is a CAD-made model of the transport fixture and the lifting tool, 

which are built by standard components found on the market. Some strength tests has been 

made on the model to check if it is within reason to work. All the issues has been solved as 

well as the set requirements, though more strength tests need to be made before 

manufacturing, which is for the follow up development. 
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Sammanfattning 

Denna examensrapport följer utvecklingen av en transportfixtur samt lyftverktyg från koncept 

till färdig CAD-modell. Uppdragsgivaren för examensarbetet är företaget Husmuttern AB, 

och det har utförts på C – nivå. 

I rapporten presenteras projektets arbetsgång där teorin baserats på vanliga verktyg som 

används inom produktutveckling. Stort fokus har varit under konceptutvecklingsfasen vilket 

har skett iterativt under arbetet och innovation tagits fram från diskussioner med företaget 

samt inom gruppen själv. Viktiga krav som ställts på transportfixturen har varit att den ska 

vara enkel att hantera och ergonomisk att arbeta med. Detta är något som är viktigt för 

Husmuttern AB då det är deras vision att vem som helst ska kunna bygga husen, oavsett 

kompetensnivå. 

Frågeställningar i detta arbete handlar om hur man designar transportfixturen för att uppnå 

vissa krav. De frågeställningar som arbetet tacklat har varit: 

• Hur designar man en transportfixtur så att den är ergonomisk att använda? 

• Hur designar man en transportfixtur så att även oerfarna arbetare kan använda den? 

• Hur många väggar kan få plats i transportfixturen innan den blir svår att hantera? 

• Vad krävs för att hålla en vägg oskadd från placeringen i transportfixturen till slutet av 

resan? 

• Hur effektiviserar man resan hemåt igen till fabriken när väggarna är urtagna från 

transportfixturen? 

Resultatet av projektet är en CAD-modell av transportfixturen samt lyftverktyget, skapat av 

standardkomponenter som går att köpa på marknaden. Vissa hållfasthetsanalyser har utförts 

för att se om det är rimligt att tillverka och använda. Alla frågeställningar har besvarats samt 

att kraven på koncepten har uppnåtts. Fler tester behöver dock utföras innan tillverkning och 

hör till vidareutvecklingen av produkten. 
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Förord 

Arbetet hos Husmuttern har varit en spännande upplevelse och gett oss möjligheten att testa 

och öka våra kunskaper inom produktutveckling, samt ge oss en tydligare inblick i hur yrket 

går till. 

Vi vill först och främst skänka ett stort tack till Johan Tjernell på Husmuttern som guidat oss, 

varit engagerad, och mycket hjälpsam genom hela arbetet. Tack för den tid du ägnat oss, även 

de kortaste mötena var mycket uppskattade! 

Vi vill också tacka Ragnar Tengstrand som har gett oss värdefullt stöd som handledare. 

Till sist vill vi tacka alla övriga examensarbetare hos Husmuttern, för de underlag och 

feedback de gett oss, och den gemenskap som skapats från att arbeta under samma 

förutsättningar och mot likadana mål. 
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1 Inledning 
 

1.1 Företaget Husmuttern 
Företaget Husmuttern AB grundades år 2015 av Johan Tjernell. Företaget producerar 

modulhus med hjälp av standardiserade komponenter. Husen är anpassade efter kundens 

behov och är nedmonterbara samt återvinningsbara. Modulerna byggs i flyttbara fabriker som 

är speciellt utformade till att vem som helst ska kunna hjälpa till att bygga ihop husen; vare 

sig man är handikappad, oerfaren, eller inte kan tala varken svenska eller engelska. 

Produktutvecklingen inom företaget sker genom så kallat ”open innovation”, där idéer och 

koncept samlas och skapas från examensarbeten, studentprojekt och andra involverade i 

företaget (Husmuttern Koncept, 2017). 

 

Figur 1 - Husmuttern modulhus koncept (Husmuttern.se 2017) 

1.2 Bakgrund 
Den pågående bostadsbristen är ett vanligt samtalsämne. Arbetsbrist är också ett problem, och 

det framförallt för nyanlända kvinnor med låg utbildning. Husmuttern AB vill bidra med en 

kombinerad lösning på dessa problem med hjälp av modulhus. Modulerna byggs i 

microfabriker genom att varje modul har en fixtur, där klarhet och tydlighet är gemensamt för 

alla processer och fixturer.  
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1.3 Problemformulering 
I dagens läge finns det ingen lösning för att lagra väggarna i fabriken efter dem har tillverkats. 

Efter en vägg har byggts i fixturen behöver den ha någonstans att ta vägen för att göra plats åt 

att bygga nästa vägg. Alltså behövs en ny sorts av fixtur som kan hålla färdigbyggda väggar 

säkra samt ge möjligheten till att förflytta dem i fabriken. Nästa moment handlar om att frakta 

väggarna från fabriken till arbetsplatsen där modulhuset ska upp. Frakten sker via lastbil och 

då uppkommer ett problem att den nya fixturen som håller de färdigbyggda väggarna måste 

lyftas upp samt få plats på lastbilsflaken. 

 

1.4 Syfte & frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta fram koncept för förflyttningsprocessen av modulväggarna från 

fabriken till arbetsplatsen. Detta innebär ett koncept på en transportfixtur som håller väggarna 

säkra under resan till arbetsplatsen och är enkel att använda, samt ett lyftverktyg som 

möjliggör ett säkert lyft av transportfixturen. 

Frågeställningarna är: 

• Hur designar man en transportfixtur så att den är ergonomisk att använda? 

• Hur designar man en transportfixtur så att även oerfarna arbetare kan använda den? 

• Hur många väggar kan få plats i transportfixturen innan den blir svår att hantera? 

• Vad krävs för att hålla en vägg oskadd från placeringen i transportfixturen till slutet av 

resan? 

• Hur effektiviserar man resan hemåt igen när väggarna är urtagna från 

transportfixturen? 
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1.5 Direktiv 
Examensarbetet är tidsatt till vårterminen 2018, och utförs på halvtid under en 20 veckors 

period. 

Johan Tjernell visade gruppen vad Husmuttern är och står för, samt sin vision för transporten 

av väggarna. Han gav även gruppen dokument från tidigare arbeten på Husmuttern som var 

relevanta för arbetet.  

Ragnar Tengstrand agerade handledare från Mälardalens Högskola. 

Examensarbetet presenterades muntligt för andra studenter som går samma kurs, och även 

skriftligt genom denna rapport. 

 

1.6 Avgränsningar 
I denna rapport kommer det fokuseras på en transportfixtur av väggar. Resultatet som har 

tagits fram behandlar inte hörnväggar, tak eller golv. Hållfasthetsberäkningar tas fram endast 

för att se om slutkonceptet är rimligt i verkligheten, men de behöver ses över och mer 

detaljerade beräkningar behövs göra innan produktion. Materialval görs av Husmuttern AB då 

arbetet håller sig till standardkomponenter som används för andra produkter i företaget. 
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2 Metod 

 

2.1 Frontprocessen 
Metoden för arbetet är baserad på Frontprocessen från boken Produktutveckling – 

Konstruktion och Design, skriven av Ulrich och Eppinger. Frontprocessen innehåller de 

typiska aktiviteter som sker under konceptutvecklingsfasen i produktutveckling. 

 

2.2 Arbetets anpassade metod 
Nedan presenteras arbetets anpassade metod. Benchmarking av konkurrerande produkter har 

begränsats i och med att produkten kommer att vara ytterst specialanpassad samtidigt som det 

är svårt att komma åt konkurrerande produkter. 

Koncepttest har skett iterativt från och med konceptgenereringen då projektteamet har varit i 

nära kontakt med Vd:n på Husmuttern. 

  

 

Figur 3 – Arbetets anpassade arbetsmetod 

Figur 2 - Frontprocessen (Ulrich & Eppinger, 2014) 
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3 Teoretisk Referensram 
 

3.1 Planering 
Planering av produktutvecklingsprojekt är viktigt för att få struktur på hela projektet. Detta ser 

till att de som arbetar i projektet alltid vet vad som behöver göras och vilken tidsram de har. 

(Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

3.1.1 Uppdragsbeskrivning 

En uppdragsbeskrivning tas fram i slutet av projektplaneringsfasen och är ett dokument som 

förklarar kort om vad projektet går ut på samt vad det finns för marknadsmöjligheter. I 

dokumentet ingår förslag på fördelar, intressenter, primärmarknad, kort produktbeskrivning 

m.m. Uppdragsbeskrivningen är resultatet från planeringsfasen. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

3.1.2 Gantt-schema 

Ett vanligt sätt att skapa tidsscheman för projekt är att använda sig av ett stapeldiagram, ofta 

kallat Gantt-schema. Där sätts aktiviteterna upp på y-axeln mot en tidslinje på x-axeln, 

staplarna motsvarar då början och slut av varje aktivitet. Schemat visualiserar vilka aktiviteter 

som överlappar varandra, om de så är parallella, iterativa, eller sekventiella men dock inte 

vilka som är beroende av varandra (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.2 Identifiera kundbehov 
Produktutveckling handlar mycket om att tillfredsställa kunder. Där av är kundbehov en av de 

viktigaste sakerna att ta hänsyn till i konceptgenereringsfasen. Det är viktigt att identifiera alla 

kundens behov, uttalade som latenta, för att sedan använda som en checklista att pricka av 

under konceptutvecklingsfasen. (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.2.1 Funktionsanalys 

I en funktionsanalys delar man upp funktioner i 3 kategorier. Huvudfunktion, delfunktion 

samt stödfunktion. Huvudfunktioner är funktioner som är nödvändiga för att produkten ska 

fungera. Det är de funktionerna som gör att produkten finns. Delfunktioner är funktioner som 

stödjer upp huvudfunktionerna, de är mer detaljerade funktioner som tillsammans uppfyller 

huvudfunktionens syfte. Skulle man alltså plocka bort en delfunktion skulle inte 

huvudfunktionen fungera och därmed inte produkten. Den sista kategorin är stödfunktioner. 

Stödfunktioner är funktioner som inte är direkt kopplade till produktens syfte, utan dessa 

skulle produkten fortfarande fungera men de är fortfarande viktiga för att täcka produktens 

mindre behov.  

Dessa funktioner brukar presenteras i ett funktionsträd. I diagrammet visas vilka delfunktioner 

som stödjer vilka huvudfunktioner och vilka stödfunktioner som finns samt vilka de stöder. 

Detta görs som en visuell bild för att tydligt kunna se vad som är väsentligt för att produkten 

ska fungera. (Österlin, 2016). 
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3.2.2 Quality Function Deployment (QFD) 

En QFD utförs i ett produktutvecklingsprojekt för att få en tydlig bild över vilka behov och 

egenskaper som är väsentliga. Detta görs ofta genom att ställa upp en ”House of Quality” 

vilket är en visuell bild på olika matriser och listor. Grunden till huset är en behov- och 

egenskapsmatris. I matrisen visar man kopplingar mellan de olika egenskaperna till behoven. 

Det är viktigt att varje behov har minst en egenskap som är starkt kopplad till behovet. 

Eftersom det är kundbehoven som ska uppfyllas behöver egenskaper skapas utifrån att kunna 

lösa de behoven. Är det många behov som behöver flera egenskaper för att kunna uppfyllas, 

kan det då vara svårt att hålla koll på alla och därmed hjälper den visuella bilden i form av en 

matris att hålla koll. Det ingår även andra delar i ”House of Quality” bl.a. Konkurrentanalys 

(benchmarking) där man jämför liknande produkter hos konkurrenter och tittar på deras för 

och nackdelar för att kunna dra en slutsats vart de finns möjligheter att förbättra produkten. 

(Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.3 Upprätta målspecifikationer 
Målspecifikationer sätts upp innan konceptgenereringsfasen. Dessa målvärden sätter 

projektets team upp i vad de tror kommer bli framgångsrikt på marknaden och fungerar då 

som ”guidelines” i konceptgenereringsfasen. (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument som arbetet styrs efter. Kraven i denna är framtagna för 

att kunna utveckla produkten utifrån vad den ska klara av. Kraven är önskemål från 

marknaden och kunderna vilket gör det till ett dokument att stämma av om produkten har 

lyckats eller inte. Kravspecifikationen kan komma att ändras under projektet då nya eller 

ändrade behov kan växa fram. (Bark, zoomin.idt.mdh.se, 2009) 

 

3.4 Konceptgenerering 
Konceptgenerering sker oftast i 5 olika steg. Första steget är att klargöra problemet vilket är 

viktigt för att veta vad som ska lösas. Nästa steg är att söka externt, där man tittar på liknande 

produkter och befintliga koncept och på så sätt försöker lära sig mer om vad det är man ska 

göra. Steg 3 är den kreativa fasen. Här jobbar man inom gruppen för att hitta en mängd olika 

koncept och idéer. Det är meningen att ta fram så många koncept som möjligt i det här läget. 

När detta har gjorts börjas steg 4, utforska systematiskt. När gruppen eller individen har 

samlat på sig en mängd olika koncept behöver de organiseras och jämföras. Det sker i denna 

fas, här ställer man upp de olika koncepten med varandra för att se om det finns några 

kombinationsmöjligheter. Det sista som händer i konceptgenereringen är att reflektera. Detta 

sker egentligen löpande genom processen men är extra viktigt att ha med i slutet. Här tittar 

man på vilka koncept som har tagits fram och ser om det finns några onödiga eller omöjliga 

koncept och om det är någon idé att utveckla vidare de koncepten. Man bestämmer sig för 

vilka koncept som ska läggas mer tid på och utveckla vidare. (Ulrich & Eppinger, 2014) 
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3.4.1 Problemanalys 

Att klargöra problemet är en viktig del i produktutvecklingsprocessen, för att få en förståelse 

för produkten. Ett komplext problem kan brytas ned i mindre delproblem som tillsammans 

utgör produktens funktioner, och därmed kundens behov (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.4.2 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används i idégenererings-stadiet. Det går ut på att man sätter 

sig i en grupp och diskuterar fram idéer. Bra som dåliga är det viktigt att allting kommer fram 

och att någon antecknar på något sätt. Problemet som ska lösas analyseras och sedan tas det 

fram lösningar. Det är viktigt att inte vara kritisk i processen då stor bredd på idéer söks. 

Också för att alla ska känna sig lugna och trygga att presentera sina idéer i vetskapen om att 

ingen kommer kritisera det. Detta leder även till möjligheter att kombinera vissa lösningar. 

(Österlin, 2016). 

 

3.4.3 CAD - 3D-modellering – Solidworks 

Datorgenererade produktmodeller kan i fördel skapas i 3D vanligtvis genom enkla cylindrar, 

block och hål. Fördelarna med 3D-modelleringen är dess möjlighet att skapa och presentera 

fotorealistiska bilder samt beräkna och utvärdera fysiska egenskaper (Ulrich & Eppinger, 

2014). 

Solidworks är ett komplett 3D-programvaruverktyg som låter användaren skapa, simulera, 

publicera och hantera data genom sammankopplade programvaror (Om Solidworks, 2018). 

 

  



17 

 

Konceptval 
Konceptval är en fas som ofta sker iterativt i ett produktutvecklingsprojekt. Då 

konceptgenereringsfasen kan ta fram många olika koncept i form av skisser så sker det oftast 

en sållning i form av ett konceptval. Det kan komma att ske fler sållningar och därmed fler 

konceptval. Till slut efter flera sållningar och kombinationer av koncept kan ett slutligt 

konceptval ske för att bestämma sig för vilken ide som går till vidareutveckling och 

produktion. (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.4.4 Pugh’s Matris 

Pugh’s Matris är ett verktyg för konceptsållning och för att snabbt se vilka koncept som 

behöver förbättras. Metoden för att skapa matrisen har 6 steg: 

1. Förbered matrisen: 

Kriterierna radas upp och ett referenskoncept diskuteras fram, detta är vad koncepten 

betygsätts utifrån. 

2. Betygsätt koncepten: 

Koncepten får ett betyg för det särskilda kriteriet; ”bättre än”, ”likvärdigt”, eller 

”sämre än”. 

3. Rangordna koncepten: 

Här summeras betygen, antalet ”bättre än” minus ”sämre än”. De med högst summa 

rangordnas överst, i och med det kan man identifiera vilka kriterier som särskiljer 

koncepten. 

4. Kombinera och förbättra koncepten: 

Efter resultatet tittar man om det finns koncept som försämras av en specifik egenskap 

som kan lösas genom en enkel förändring alternativt kombineras med ett annat 

koncept. 

5. Välj ett eller flera koncept: 

Matrisen visar nu vilket eller vilka koncept som verkar lovande och kan tas vidare till 

ytterligare utveckling/testning. 

6. Reflektera över resultatet: 

Resultatet ska verka rimligt och om inte alla teammedlemmar känner sig tillfreds 

kanske en kriterier saknas i matrisen. 

Det finns även en annan variant där man i steg 1 också viktar behoven, och i steg 2 istället 

poängsätter koncepten (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

3.4.5 För- och nackdelsanalys 

En för och nackdelsanalys är en metod att använda när ett beslut ska tas. Vanligtvis i 

konceptval då man radar ut alla för- och nackdelar för varje koncept på papper eller liknande. 

Detta öppnar då upp för en diskussion om vilket alternativ är bäst, Finns det många nackdelar 

med ett koncept kan man gå igenom dem och se om det möjligtvis finns en lösning för att 

vända på de egenskaperna. Det kan vara att ett koncept har många fördelar och endast en 

nackdel vilket är så pass stort att det inte går att göra någonting åt. Det är en analys som man 

får tolka och kan vara bra att använda för att komma fram till ett beslut eller försöka finna 

kombinationsmöjligheter (Ullman, 2002). 

 



18 

 

3.5 Koncepttest 
Koncepttest sker löpande under konceptutvecklingsfasen. Oftast är det kontroller och 

undersökningar på kunderna som för fram sin åsikt om vad de tycker om eller inte om. 

Koncepttestet kan också ske som ett konceptval då om man har två eller fler koncept och inte 

vet vilket man ska gå vidare så kan även testet ses som konceptval. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

3.5.1 Failure Mode of Effect Analysis (FMEA) 

FMEA är ett vanligt verktyg som används innan produktionen av en produkt för att identifiera 

risker och möjliga fel. Det man tar fram är vilka fel som kan uppstå, vad de felen ger för 

konsekvenser samt hur de orsakades. Sedan fyller man i hur dem kan åtgärdas. Det finns även 

andra punkter som går att angripa, t.ex. felfrekvens; hur stor sannolikheten är att ett fel 

uppstår, hur allvarligt ett fel är och hur lätt det är att upptäcka felet. Allt detta fylls i en 

blankett som förbereder en på vad som kan gå fel och har då åtgärder om något skulle gå fel. 

(Bark, Zoomin.idt.se/course/produktutveckling/FMEA, 2009). 

3.6.2 FEM-analys 

Finita element-metoden (FEM) är ett av de vanligaste verktygen en ingenjör använder. Det är 

en metod som löser numeriska och fysikaliska problem. Det är en simulering som finns i 

många CAD program bl.a. Solidworks. Den används för att testa konstruktioner i programmet 

innan man tillverkar prototyper. Detta sparar tid och pengar då om man endast testar genom 

fysiska prototyper kan det komma att behöva många omtester om någonting går fel. Genom 

att använda sig av FEM-analys så spar man tid då man kan upptäcka problemen innan man 

tillverkar prototyper och se precis vart felen sitter i konstruktionen. Det som FEM–analysen 

gör är att lösa differentialekvationer och inregralekvationer genom att dela upp modellen i 

många små beräkningsområden. Dessa beräkningsområden är formade som trianglar och 

desto fler beräkningsområden man har desto noggrannare blir uträkningarna. Det är alltså 

svårt att få till ett exakt värde då det alltid går att göra dessa trianglar mindre och fler, men det 

tar längre tid att räkna ut desto mer beräkningsområden man har. Alltså vill man hitta en 

balans då programmet klarar av uträkningen snabbt och samtidigt resulterar i ett trovärdigt 

resultat med liten tolerans. (Samuelsson & Johnson, u.d.). 

 

3.6 Ritningar 
Ritningar är till för att underlätta presentationen av en konstruktion till uppdragsgivare. Det 

visar upp ett objekts olika perspektiv och vyer. Objektets olika byggnadsmått och liknande 

presenteras även i ritningar vilket gör det möjligt för tillverkning. (ne.se, u.d.) 
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3.7 Övrigt 
 

3.7.1 Modulhus 

Modulhus består av standardiserade byggmoduler som tillverkas i fabrik. Modulerna sätts 

antingen ihop i fabriken, eller avslutas på arbetsplatsen. Det behövs endast en husgrund där 

modulerna ska placeras. De standardiserade byggmodulerna gör det enkelt att bygga, montera 

och transportera enkla hus snabbt, idealiskt för t.ex. skolor, studentlägenheter och 

industrilokaler (Om modulhus, 2018). 

 

3.7.2 Transportfixtur 

En transportfixturs uppgift är att på ett säkert sätt transportera delar som ska fraktas från 

fabrik till slutdestination. En vanlig fixtur används mer för tillverkning av en produkt genom 

att hålla alla delar på plats medan delarna monteras ihop. Transportfixturen skiljer sig på så 

vis att det är endast till för att hålla produkterna säkra under transport och de produkter som 

fraktas är färdiga. 

 

3.7.3 Lyftverktyg 

Ett lyftverktygs uppgift är att skapa ett säkert och kontrollerat lyft av ett tungt föremål. 

 

3.7.4 Ergonomi – Arbetshöjd 

Ergonomi är en av de viktigaste egenskaperna i produktutvecklingen. Det räcker inte med att 

få något att se tilltalande ut, utan det måste fungera praktiskt också. Med praktiskt menas det 

att användaren ska kunna använda produkten på ett bra sätt där man t.ex. inte behöva arbeta i 

en dålig arbetshöjd. Ergonomi fokuserar på människor i arbete, att inte behöva arbeta i 

obekväma och onaturliga positioner över en längre tid. (Österlin, 2016). 

Lämplig arbetshöjd är i armbågshöjd och arbete över axelhöjd eller under knähöjd bör 

undvikas under längre tid eller vid 

upprepade gånger. Figuren till höger 

visar arbetsmiljöverkets 

rekommendation på lämplig 

arbetshöjd. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

  

Figur 4 - Arbetshöjd (Arbetsmiljöverket, 2015) 
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4 Genomförande 
 

4.1 Planering 

 

4.1.1 Gantt-schema 

I början av projektet gjordes en planering i form av ett Gantt – schema (se bilaga 1). I denna 

gjordes det uppskattningar på hur lång tid de olika momenten skulle ta. Detta verktyg valdes 

att använda för att ge en tydlig bild på vilka moment som behöver göras och inom vilken 

tidsram. Ett annat planeringsverktyg som har använts under projektets gång är att föra 

loggbok. Detta som stöd för Gantt-schemat för att hålla koll på vad som har gjorts och vad 

som ska göras.  

 

4.1.2 Uppdragsbeskrivning 

En uppdragsbeskrivning togs fram i början på projektet (se bilaga 2). Detta gjordes för att visa 

upp till gruppens handledare för att förklara vad projektet handlar om, så att handledaren kan 

bidra med så mycket kunskap som möjligt. I uppdragsbeskrivningen ingår det en kort 

presentation av företaget, en problemformulering samt vad examensarbetets ändamål är för att 

lösa problemen. 
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4.2 Konceptgenerering 

 

4.2.1 Funktionsanalys  

För att få en klarare bild över vad en transportfixtur och ett lyftverktyg gör, så ställdes en 

funktionsanalys upp. Funktionsanalysen skapades genom att ”tänka bakåt” ifrån produktens 

huvudfunktion, för att på så sätt finna del och stödfunktionerna. Gruppen ställde sig frågor 

som t.ex. ”vad beror det på?” och ”vad behövs för att uppfylla den funktionen?”. Till sist 

lades stödfunktionerna in, samt stödkopplingar mellan de funktioner som antas stödjas av 

varandra, men inte är direkt kopplade. 

Funktionsanalysen skapade grunden för vilka behov som kom att vara med senare i QFD’n  

 

Figur 5 - Funktionsanalys för lyftverktyg 

 

Figur 6 - Funktionsanalys för transportfixtur 
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4.2.2 QFD 

En QFD togs fram för att identifiera kundbehoven. För att kunna börja generera koncept 

behövdes det veta vilka behov och krav som behöver tacklas i koncepten. Därför valdes det 

att göra en QFD i form av en ”House of Quality” för att ge en visuell bild över vad det finns 

för kundbehov och specifikationer samt hur vilken betydelse de har. Först sammanställdes alla 

kundbehov och viktades enligt vilka som var viktigast. Efter detta togs specifikationer fram 

vilket är mätbara värden som ska uppfylla behoven. Här användes det symboler för att visa 

hur stark koppling de olika specifikationerna hade med kundbehoven. För att säkerställa att 

inga specifikationer påverkade varandra negativt ställdes takmatrisen upp för att se vilka 

specifikationer som påverkar varandra. Det gruppen fick ut av QFD’n var vilka behov som är 

viktigast och hur man sätter ett mätbart värde på dem. Detta var behövligt för det senare 

stadiet i konceptgenereringen under brainstormingen, då gruppen hade mer koll på vad som 

skulle fokuseras på. 

Vissa steg lämnades ut i den traditionella QFD’n för att det inte fanns något behov i det här 

projektet. Konkurrentanalys är en av stegen som lämnades ut då gruppen kände att det inte 

fanns någonting att hämta ut ur det.  

 

 
Figur 7 - Quality Function Deployment (QFD) 
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4.2.3 Kravspecifikation  

Kravspecifikationen togs fram för att ge en tydlig bild och en checklista av vad 

transportfixturen samt lyftverktyget ska innehålla och klara av.  

4.2.4 Transportfixtur 

• Transportfixturen ska få plats med 4 väggar. 

• Hela emballaget (transportfixtur + 4 st. väggar) ska kunna transporteras via lastbil. 

• Den ska gå att fälla ihop när den inte används. 

• Emballaget ska kunna lyftas med kran på lastbil. 

• Väggarna ska inte bli våta eller smutsiga. 

• Det ska gå att låsa fast varje individuell vägg. 

• Transportfixturen ska kunna flyttas runt i fabriken. 

• Arbetshöjden ska ligga mellan 0,8 – 1,5 m. 

• Processen från att väggen lyfts ner på transportfixturen till den är fastlåst bör vara 

kring 2 – 4 minuter.  

• Det ska vara en enkel arbetsprocess för arbetare med låg kompetens. 

• Transportfixturen ska inte skada väggarna. 

• Den ska klara av lasten av 4 väggar på ca 400 kg st vid lyft.  

 

4.2.5 Lyftverktyg för transportfixturen 

• Det ska gå att integrera med lastbilskranen.  

• Det ska klara av att lyfta vikten av transportfixturen inklusive väggar på ca 2000 kg. 

• Det ska gå att integrera med transportfixturen 

• Det ska möjliggöra ett stabilt lyft 

 

4.2.6 Idégenerering – Brainstorm  

Idégenereringen genomfördes med hjälp av brainstorming både tillsammans och individuellt. 

Brainstorming var den bäst lämpade metoden för gruppen då många koncept snabbt kunde 

genereras. Idéer bollades mellan gruppmedlemmarna på olika vis, ibland genom att en sa vad 

den tänkte på och den andra skissade vad den första sa, ibland genom att båda skissade samma 

idé och sen presenterade hur man hade uppfattat idén. Alla idéer skissades på White board-

tavla och dokumenterades med hjälp av foto. Resultatet av Brainstorm-fasen blev 12 koncept 

på transportfixturer, 2 koncept på vagnar, och 4 på lyftverktyg (se bilagor 5-7). 
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4.3 Konceptutveckling 

 

4.3.1 Konceptsållning 

 

4.3.1.1 Transportfixtur 

Efter konceptgenereringsfasen togs 12 olika koncept på transportfixturen fram. Efter att ha 

diskuterat kring dessa 12 koncept kunde gruppen internt sålla bort 6 st. Dessa sållades bort av 

olika anledningar: att det fanns för många problem, löste inga kundbehov eller var alldeles för 

dyr osv. Detta var första sållningen av koncept på transportfixturen och de 6 som var kvar 

ritades upp tydligt på en whiteboardtavla för att sedan tas vidare till första koncepttestet. 

4.3.1.2 Vagn 

Konceptgenereringen tog fram 2 olika koncept på vagnar för transportfixturen. De problem 

vagnen behövde lösa var att kunna klara av att bära transportfixturen med 4 väggar i samt att 

kunna glida under transportfixturen när den höjs upp med domkraft eller någon annan lösning. 

2 koncept togs fram där den ena var tänkt att vara expanderbar. Idén var att den skulle börja i 

ett hopdraget läge och rullas under vagnen för att sedan dras ut, och ge plats för 

transportfixturen som sedan sänks ned ovanpå den. Det andra konceptet var ett ramverk med 

en plåt som skal. Den skulle vara lite smalare än transportfixturen för att kunna rullas under 

mellan benen. Den hade även hinderväggar som var till för att hindra transportfixturen att 

glida av vagnen.  Eftersom det fanns olika koncept på transportfixturen med olika former så 

fick vagnen vänta med vidare konceptutveckling tills konceptvalet för transportfixturen var 

klart. Detta för att kunna anpassa vagnen direkt efter hur transportfixturen skulle se ut. 

4.3.1.3 Lyftverktyg 

4 olika koncept togs fram för lyftverktyget. Det behövde kunna bära transportfixturens vikt 

med väggar i samt att det behövde kunna anpassas med transportfixturen. Dessa 4 koncept 

fick läggas undan och utvecklas efter transportfixturens konceptval för att kunna anpassas 

direkt efter transportfixturens storlek. 
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4.3.2 Koncepttest 1 

Det första koncepttestet gjordes internt för de 6 olika koncepten på transportfixturen. Detta 

gjordes i form av en Pugh’s matris (se bilaga 4). Denna matris var till för att se vilka 

egenskaper de olika koncepten uppfyllde bäst och vilket koncept som hade bäst resultat över 

samtliga egenskaper. Det interna testet gav mer kunskap om de olika koncepten vilket senare 

kunde tas vidare till det externa testet med Vd:n på företaget. I det externa testet presenterades 

koncepten och förklarades med stöd av Pugh’s matrisen. 

4.3.2.1 Nya behov och viktningar 

Resultatet av koncepttestet var att vissa behov behövde större uppmärksamhet medan en del 

krav inte var lika viktiga att fokusera på. En av de större förändringarna i behovsviktningen 

var tillverkningskostnaden. Det var viktigt att tillverkningskostnaden är så låg som möjligt då 

ett stort antal transportfixturer behöver tillverkas för både transport och lager, och därmed blir 

kostnaden en mer betydande faktor. Gruppen hade även lagt en allt för stor betoning på 

hållfastheten på transportfixturen vilket kunde tonas ner för att få en lägre vikt och 

tillverkningskostnad.  

4.3.3 Vidare konceptutveckling 

De uppdaterade viktningarna hos behoven krävde att koncepten behövde utvecklas ytterligare. 

Gruppen valde att kombinera de koncept som var lovande utifrån de nya kraven och på så vis 

skapades två nya koncept, vilka var ännu mer fokuserade på ihopfällbarhet, enkelhet och 

möjlighet att låsa en vägg i taget. 

Dessa två koncept togs sedan vidare från skisser till modellering i Solidworks där de 

analyserades och förbättrades. Koncepten presenteras nedan som utvecklingen av det skissade 

konceptet till det förbättrade, modellerade konceptet med en summerad förklaring. 
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4.3.4 Koncept 1 - Krokodilen 

Koncept 1 är vad gruppen kallar för ”krokodil-

varianten” och består av två st. sidoramar som 

hålls ihop av wire. Väggen förs ned i ett av 

spåren på de undre ”käkarna” med hjälp av truck 

och låses fast genom att sidobalkarna vecklas 

upp, låser sig, och därefter fälls den första 

låsklossen (tanden) ned över väggen. När nästa 

vägg ska lastas in i fixturen så sänks den väggen 

ned i nästa spår på underkäken och tand nr två 

fälls ned. Efter fyra väggar är fixturen fylld och 

redo att föras till lastbilen. Den ska då upp på en 

speciellt anpassad vagn genom att använda 

domkraft i hörnen och föra vagnen säkert under. 

Lastbilen använder sedan det hopfällbara 

lyftverktyget för att lyfta fixturen upp på 

lastbilsflaket. När fixturen ska hem igen eller 

ställas på lager, vecklas den ihop i ett sicksack 

mönster; sidobalkarna fälls ned igen mot 

underkäkarna och överkäkarna fälls sedan bakåt 

så att ett platt paket skapas. 

  

Figur 8 - Koncept 1 (Krokodilen) 
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4.3.5 Koncept 2 - Ställningen 

I koncept 2 hålls väggarna fast på plats med hjälp 

av nedfällbara sidor. Sidorna fälls upp 90 grader 

inför användning, väggen lyfts in från sidan och 

placeras i ett av spåren på underkäken. När 

väggen är placerad så fälls låsklossar ned på 

båda sidor som håller fast den individuella 

väggen. Efter att varje vägg har placerats och 

alla låsklossar är nere så stabiliseras fixturen 

med stag som manuellt kopplas på med sprint. 

Därefter är fixturen med väggarna redo att lyftas 

på vagnen med hjälp av domkraft och ut till 

lastbilen. Lastbilen använder det anpassade 

lyftverktyget och drar först upp de utdragbara 

lyftstagen, sedan följer fixturen med när stagen 

har nått den översta balkens undersida. När 

fixturen ska levereras tillbaka till fabriken fälls 

stagen och sidorna ned och bildar ett smidigt 

paket som kan förflyttas och staplas med hjälp 

av truck. 

 

 

   

Figur 9 - Koncept 2 (Ställningen) 
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4.3.6 Koncepttest 2 & Konceptval 

Det andra koncepttestet ämnade att genom diskussion med Vd:n på Husmuttern utvärdera 

koncept 1 och 2 och slutligen göra ett konceptval. En kort för- och nackdelsanalys baserad på 

behoven från QFD’n sammanställdes för att ge grund för utvärderingen. 

 

Figur 10 - För- och nackdelsanalys 

Det koncept som ansågs vara bäst enligt diskussion var koncept 2 – Ställningen. Dock 

framställdes en del tankar angående ytterligare konceptutveckling: 

• Transportfixturen med väggar i bör kunna flyttas runt i fabriken enbart med hjälp av 

truck, vilket skulle ta bort behovet av en vagn, dock möjligtvis medföra att 

transportfixturen blir mindre materialeffektiv. 

• Lyftet bör ske ifrån de fyra nedre hörnen av fixturen för att öka stabiliteten, minska 

kravet på styrkan på lyftverktygets wires samt ta bort behovet av fixturens lyftstag. 

• Panelen på väggen sticker ned ca 100mm vilket gör det problematiskt att ställa väggen 

stadigt i fixturen. 

Sedan behövde transportfixturen även vikt- och pris optimeras. 
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4.4 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 
En FMEA togs fram i projektet. Syftet med detta var att undersöka vilka fel som kunde 

uppstå. Detta gjordes efter sista konceptvalet vilket gav utrymme för att vidareutveckla det 

valda konceptet utifrån om det fanns några allvarligare fel som kunde uppstå. Tabellen som 

togs fram är modifierat från hur det brukar se ut då huvudsyftet var att undersöka vilka fel 

som kunde uppstå och varför de orsakades. Efter utvecklingen av produkten och när 

slutresultatet togs fram gjordes en återkoppling till tabellen för att stämma av att inga nya fel 

hade uppkommit.  

 

Figur 11 - FMEA 
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4.5 Utveckling av koncept 2 (Ställningen) 

 
Efter konceptvalet var det dags att utveckla konceptet utifrån diskussionen om vad som 

saknades och vad som kunde bli bättre. En av de viktigaste punkterna som togs fram var 

vagnen. Om transportfixturen skulle hålla fyra stycken väggar behövdes en vagn för att flytta 

omkring emballaget i lagret. Där av beslöts det att minska antalet väggar från fyra till två som 

transportfixturen skulle få plats med. Detta möjliggjorde transportfixturen att förflyttas med 

två väggar med hjälp av truck. Detta betyder då att fler transportfixturer behövs men att man 

slipper då i sin tur tillverka en vagn för varje transportfixtur.  

Ett annat beslut var att byta lyftanordning från lyftstag till lyft från de fyra nedre hörnen med 

hjälp av en delad wire-anordning, för att på så sätt få ett stabilare lyft. Ett annat problem med 

konceptet var att väggens ytterpanel inte var inräknad. Panelen sticker ut nedtill på ena sidan 

och behöver då ligga fritt. Detta ledde till ändring av hur väggarna placeras i 

transportfixturen. 

Bilden nedan visar utvecklingen och slutkonceptet. Nästa steg i arbetet var att realisera detta 

slutkoncept genom att använda standardiserade balkar. Det fanns även rum för viktoptimering 

då emballaget ska lyftas med truck som kan lyfta max 1400 kg. Då väggarnas vikt inte kan 

ändras var det viktigt att transportfixturens vikt inte överstiger mellanskillnaden mellan vad 

trucken klarar av att lyfta och vikten av två stycken väggar. 

 

 

Figur 12 – Utveckling av Koncept 2 
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4.6 Utveckling och Realisering 

 
För att ta reda på vikten av fixturen och senare hållfasthetsberäkna konstruktionen, 

uppdaterades de solida balkarna till verkliga standardbalkar (Tibnor AB, 2007). 

Transportfixturen viktoptimerades också genom att ändra dimensionerna på balkar som 

ansågs vara onödigt stora.  

En CAD-modell på modulväggen från ett tidigare exjobb användes som mall för 

dimensioneringen. 

En del ändringar i designen skedde även i den här fasen, främst låsningen av väggarna. 

Gångjärnen ansågs vara för sköra och hade stora 

risker för deformation, därför kom dem att ändras 

till en skjutande lösning istället. 

 

 

 

 

 

 

Lyftöglorna bedömdes vara onödigt klumpiga och 

svåra att montera, och ändrades till en simplare 

lösning. 

 

 

 

 

 

Truckhålsbalkarnas dimensioner och även längd 

mellan balkarna, anpassades efter standardbalkar 

(Tibnor AB, 2007) och Linde L14, trucken som 

ska användas i fabriken (Linde Material 

Handling, 2018). 

  

Figur 13 – Gångjärn, lyftögla, truckhålsbalkar 
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4.7 Hållfasthetsberäkningar – FEM-analys 

 
Efter att ha valt koncept och sedan realiserat det var det dags att testa om det funkar. Målet 

med detta var att se om designen var rimlig att tillverka eller om det fanns alldeles för många 

fel i konstruktionen så att det behövdes göra om. I realiseringen gjordes alla delar om till 

balkar och andra standard komponenter samt tillsatt material som vanligt konstruktionsstål. 

Tre olika FEM-analyser gjordes efter detta. FEM-analysen utfördes i Solidworks för att se om 

produkten skulle klara av de tilltänkta lasterna. Först testades det om transportfixturen skulle 

klara av vikten av två väggar vid lyftet av fixturen. Det som var intressant var att titta på hur 

stor spänning transportfixturen skulle utsättas för och var spänningskoncentrationerna skulle 

hamna. Töjningen samt deformationen tittades också på för att se hur mycket vikten skulle 

påverka transportfixturen. 

Nästa analys var att kolla hur transportfixturen skulle agera om väggarna i fixturen skulle 

välta och lägga mer vikt på fixturens sidoväggar. Detta är ett scenario som ska undvikas i 

verkligheten genom säkra lyft men analysen gjordes för att se vilka påfrestningar det skulle ha 

på transportfixturen. Det svåra med denna analys är att det kan gå annorlunda till i 

verkligheten påverkas mycket av hur väggen skulle tippa över. Scenariot som användes i den 

här analysen var att nästan hela väggens vikt tippas rakt över. 

Sista simulationen var på lyftverktyget. Detta för att se om det skulle klara av 

transportfixturens vikt med två väggar i den. Lyftverktyget som är tänkt att användas har en 

simpel design och om resultatet skulle visa sig vara mindre bra är det enkelt att ändra 

dimensionerna för att se till att den klarar av att bära vikten. 

 

  



33 

 

5 Resultat 

 
Här presenteras det färdiga resultatet för Husmutterns fixtur för transport av modulväggar från 

fabrik till byggplats. Resultatet är en transportfixtur skapad av bara standardbalkar i vanligt 

konstruktionsstål. Väggarna är inte inkluderade i detta arbete utan de är tagna från ett annat 

arbete för att kunna dimensionera transportfixturen. Lyftverktyget är en simpel konstruktion 

som består av en standardbalk i konstruktionsstål samt stålwires.  

5.1 Transportfixtur hela överblicken 

Bilden nedan visar hela emballaget vilket inkluderar lyftverktyg samt en vägg.  

 

Figur 14 - Hela emballaget 
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5.2 Transportfixtur utan väggar 

Uppfälld har transportfixturen huvudmåtten ~2700-1200-1400 mm och uppskattas att väga ca 

200 kg. Höjden på 1400 möjliggör en ergonomisk arbetsprocess utan behov av externa 

redskap. På lastbilens flak får 4 st uppfällda transportfixturer plats.

 

 Figur 15 - Transportfixtur uppfälld utan väggar 

  

Figur 17 - Lastbilsflak med 4 fixturer 

 

  

Flak-

innermått 

mm 

Längd 7500 

Bredd 2500  

Maxhöjd 4,5m max 

frihöjd på 

svensk väg 

Last-area: 18750mm² = 

18,75m² 

 

Maximal 

lastvolym 
84,37 𝑚3 

Figur 16 - Lastbilsdata 
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5.3 Transportfixtur hopfälld 

Fäller man ihop transportfixturen får den en höjd på 235 mm. Den blir mer hanterbar och kan 

med enkelhet staplas och lagras i fabrik och på lastbilen på väg tillbaka, vilket sparar 

utrymme för andra fixturer eller byggkomponenter. Transportfixturens fällbara sidor vilar mot 

balkarna som bär väggarna. Alla andra komponenter har gott om utrymme och distans från 

marken. 

 

Figur 18 - Transportfixtur hopfälld 

 

 

  



36 

 

5.4 Stapelkloss, Sidostopp och Lyftöglor 
Stapelklossen är markerad med en 1:a i bilden nedan. Det sitter en i varje hörn av 

transportfixturen och har som funktion att hindra transportfixturerna att röra sig ifrån varandra 

när flera fixturer är staplade. När transportfixturen är hopfälld och ska staplas så lyfts den upp 

rakt över en annan och sänks ned på plats. Undertill på transportfixturen finns det hål som 

dessa stapelklossar får plats i och ser till att transportfixturen ovanför inte kan rasa ned och 

ligger därmed stabilt. 

Sidostoppet som är markerat med en 2:a i bilden nedan, ser till att sidoväggen inte faller utåt. 

Det ser till att stoppa den i en 90 graders vinkel vilket ser till att väggarna får plats och kan bli 

låsta. Stapelklossen är den som tar i sidostoppet vilket gör att den stannar i 90 graders läge. 

Det som är markerat på bilden nedan med en 3:a är lyftöglan. De finns ett i varje hörn på 

transportfixturen. Det är den som lyftverktyget kopplas på för att sedan kunna lyfta 

emballaget av eller på lastbilsflaket. 

 

Figur 19 - Stapelkloss, sidostopp, lyftögla 
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5.5 Stapelhål 
Stapelhålen sitter under de nedre balkarna på transportfixturen. När transportfixturerna inte 

används och ska staplas på varandra är det stapelklossarna och stapelhålen som ser till att 

fixturerna inte glider av varandra. Ena transportfixturen lyfts med truck över en annan och 

stapelhålen på fixturen som lyfts förs över stapelklossarna på fixturen som ligger på marken. 

 

 

Figur 20 – Stapelhål 

 

5.6 Transportfixtur staplade 
Bilden nedan är på tre stycken transportfixturer staplade på varandra i en höjd på 705 mm. 4 

stycken uppfällda transportfixturen får plats på lastbilens flakarea. Detta betyder då att när 

transportfixturerna ska fraktas tillbaks utan väggar, hopfällda går det att stapla på varandra 

och bygga på höjden. Det går alltså att få med sig mycket fler när de fraktas tillbaks då man 

kommer kunna stapla de på varandra.  

 

Figur 21 - Transportfixturer staplade  
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5.7 Väggbalkar, Stoppklossar och Trucklyftbalkar 
Väggarna står på varsin 100x100 balk. Eftersom väggen har en ytterpanel som sticker ut på 

ena sidan var det viktigt att balken var tillräckligt hög så att ytterpanelen inte krockar i 

marken eller tar i en annan del. Dessa balkar är markerad med en 1:a i bilden nedanför 

Markerat med 2 är stoppklossarna. Dessa 6 balkklossar håller väggarna på plats undertill och 

ser till att de inte rasar av balken som den står på. De har alla samma dimension men de två 

som sitter i mitten är vridna åt andra hållet. Detta p.g.a. att klossen inte ska hamna mellan två 

plank på väggens ytterpanel. 

Väggbalkarna och stoppklossarna är svetsade på två stycken U-profilbalkar. Balkarna är 

tänkta att låta trucken föra in gafflarna i när transportfixturen ska förflyttas. Dessa är två 

stycken UPE220-balkar. På bilden nedan är ena balken markerad med en 3:a. 

 

Figur 22 - Väggbalkar, stoppklossar, truckhålsbalkar 
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5.8 Låsningskloss 
Dessa låsklossar sitter upptill på transportfixturens sidovägg. Dessa har i uppgift att låsa 

väggarna på plats högre upp så att de inte välter över. Låsklossarna kan skjutas in och ut då 

väggarna behöver plats när de ska placeras in i fixturen. Det finns ett stopp på varsin sida av 

låsklossen som är till för att inte låta klossen glida ur helt. För att låsa klossen finns det en bult 

som går igenom både klossen och sidoväggsbalken. Denna bult sitter fast i en kedja och 

hänger fritt när transportfixturen fälls ihop och inte används. 

 

Figur 23 - Låsningskloss 
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5.9 Stag 
De gröna stagen visat på bilden är till för att stabilisera transportfixturen. De sitter monterade 

i undre balken och går att knäppa på sidoväggens balk. Staget stärker upp hela sidoväggen 

och ser till att den inte ramlar ned under momentet väggen lyfts på plats. Det finns totalt 4 

stycken på varje transportfixtur. 

 

Figur 24 - Stag 

5.10  Lyftverktyget 
Lyftverktyget består av en 100 x 100-balk som tar upp nästan all kraft vid lyftmomentet. På 

balken finns det en ögla svetsad upptill som ska krokas på lastbilskranen. Två till likadana 

öglor sitter undertill balken i varsin ände. På dessa kopplas det på stålwires. Dessa wires i sin 

tur har två till wires var som kopplas till transportsfixturens fyra nedre hörn. De fyra wires 

som kopplas till transportfixturen är kopplade till en ring och är därmed rörliga. 

 

Figur 25 - Lyftverktyg 
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5.11 Sidovyer 
Dessa är sidovyerna för transportfixturen med väggar i. Första bilden visar den sida där 

trucken kör in med gafflarna för att flytta på emballaget. Andra bilden visar emballagets sida 

med tydlig höjd på transportfixturens fällbara sidor och mellanrummet mellan de placerade 

väggarna. Den tredje bilden visar emballaget ovanifrån med perspektiv-vy. 

 

Figur 27 - Sidovy (framifrån) 

 

 

 

Figur 28 - Sidovy (ovanifrån) 

  

Figur 26 - Sidovy (från sidan) 
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5.12  FEM – analys 
Tre olika simuleringar utfördes. Det som tittades på var spänningen, töjningen samt 

deformationen. Alla analyser finns i bilagorna (8-16). 

Första testet gick ut på att se om transportfixturen skulle klara av vikten av två väggar under 

lyftet. Den högsta spänningen visade 1,878 x 108 N/m2 på Von-Mises-skalan och allokerades i 

stapelhålen vid transportfixturens hörn. Sträckgränsen på materialet är på 6,204 x 108 N/m2 

vilket visar att konstruktionen klarar av spänningarna. Töjningen resulterade i ett lågt värde på 

endast 7 x 10-4 och deformationen visade sig bli ca 3 mm. 

Andra simulationen gjordes på transportfixturens sidoväggar för att analysera scenariot om 

väggarna skulle välta och lägga mer vikt på fixturens sidoväggar. Den högsta spänningen låg i 

övre hörnen på sidoväggarna och värdet hamnade på ca 5,8 x 108 N/m2 vilket är under 

sträckgränsen. Den maximala deformationen hamnade på ca 1 cm och det högsta 

töjningsvärdet låg på ca 1,5 x 10-3 mm 

Sista simuleringen gjordes på lyftverktyget för att kolla om själva balken skulle klara av att 

lyfta vikten av transportfixturen inkluderande två väggar. Samma material har används och 

har därmed samma sträckgräns på ca 6,2 x 108. Den högsta spänningen befann sig i mitten på 

balken där den lyfts av lastbilskranen och spänningen mättes upp till ett värde på ca 3,9 x 108. 

Det högsta töjningsvärdet befann sig på samma ställe som högsta spänningen och låg på ca 

1,3 x 10-3. Deformationens högsta värde låg på ca 8 mm och befann sig längst ut på 

lyftverktygets balk där det värdet blev mindre och mindre desto närmare mitten det låg. 

 

Figur 29 - Spänningsanalys på transportfixtur vid lyft 
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6 Analys 
 

6.1 Besvara frågeställningar 
Resultatet av arbetet har besvarat alla de frågeställningar som ställdes i kapitel 1.4 ”Syfte och 

frågeställningar”. Frågorna som ställdes i det kapitlet lyder: 

• Hur designar man en transportfixtur så att den är ergonomisk att använda? 

• Hur designar man en transportfixtur så att även oerfarna arbetare kan använda den? 

• Hur många väggar kan få plats i transportfixturen innan den blir svår att hantera? 

• Vad krävs för att hålla en vägg oskadd från placeringen i transportfixturen till slutet av 

resan? 

• Hur effektiviserar man resan hemåt igen när väggarna är urtagna från 

transportfixturen? 

Första frågan handlar om ergonomi. När det kommer till husbyggen kan det vara stora och 

höga delar och i detta fall var först och främst arbetshöjden ett stort problem. Detta löstes 

genom att låta väggen få vara fri upptill och låta transportfixren endast nå upp till ungefär 

halva väggen. Detta gör att de flesta arbetarna kan utföra låsningsmomenten utan att behöva 

sträcka på sig från en stege eller liknande. Transportfixturen är ca 1,2 m hög när den är utfälld 

istället för att gå upp hela vägen på väggen som är ungefär 2,5 m hög. 

Nästa fråga som behövde lösas handlar om att förenkla användningen av produkten så att 

även oerfarna arbetare kan använda den. Detta möjliggjordes genom en simpel och tydlig 

konstruktion. Efter att en vägg har lyfts på plats i transportfixturen så finns det ett 

låsningsmoment som innebär att en kloss ska skjutas in och låsas genom att föra in en bult 

genom den. Att hantera uppfällning och nedfällning av sidoväggarna samt låsa fast stagen är 

de andra momenten som arbetarna måste utföra. 

Hur många väggar som ska få plats har varit en fråga som har diskuterats fram och tillbaks i 

arbetet. 4, 3 och 2 väggar har varit förslagen. Från början var det tänkt att få plats med 4 

väggar. Detta, på grund av vikten, hade medfört att en sorts vagn behövt designas och köpas 

in för att kunna flytta omkring transportfixturen runt på lagret och fabriken. Då det finns en 

truck tillgänglig på fabriken beslöts det att transportsfixturen med väggar i skulle kunna 

flyttas omkring endast med truck för att hålla den lätthanterligt. Detta innebar då att det skulle 

få plats med 2 stycken väggar. 

Vad som krävs för att hålla väggen oskadad är en fråga som är beroende på hur de som arbetat 

med transportfixturen agerar, där bland annat truckföraren och lastbilsföraren inkluderas. 

Transportfixturen är designad så att väggen inte ska röra på sig vid fastlåst läge. Detta sätter 

då alltså krav på arbetarna att se till att låsningen sker på rätt sätt samt att det är försiktiga lyft 

för både enskild vägg och hela emballaget. 

Sista frågan var en av de viktigaste punkterna som det har diskuterats mycket om. Det var ett 

av de viktigare kraven från företaget, att transportfixturen inte tar upp onödigt mycket plats 

när den inte är i användning. Detta löstes genom en smart lösning att kunna fälla ihop 

transportfixturerna och stapla de på varandra på höjden. Genom att stapla på höjden sparar det 

golvyta på både lastbilsflaket samt på lagret. 
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6.2 Lista behov och krav som tillfredsställts 
Detta är kraven som sattes upp i en kravspecifikation i kapitlet 4.2.3 ”Kravspecifikation” 

6.2.1 Transportfixtur 

• Transportfixturen ska få plats med 4 väggar. 

• Hela paketet (transportfixtur + 4 st väggar) ska kunna transporteras via lastbil. 

• Det ska gå att fälla ihop när den inte används. 

• Paketet ska kunna lyftas med kran på lastbilen. 

• Väggarna ska inte bli våta eller smutsiga. 

• Det ska gå att låsa fast varje individuell vägg. 

• Transportfixturen ska kunna flyttas runt i fabriken. 

• Arbetshöjden ska ligga mellan 0,8 – 1,5 m. 

• Processen från att väggen lyft ner på transportfixturen till den är fastlåst. 2 – 4 

minuter.  

• Det ska vara en enkel arbetsprocess för arbetare med låg kompetens. 

• Transportfixturen ska inte skada väggarna. 

• Det ska klara av lasten av 4 väggar på ca 400 kg st.  

 

6.2.2 Lyftverktyg för transportfixturen 

• Det ska gå att integrera med lastbilskranen.  

• Det ska klara av att lyfta vikten av transportfixturen inklusive väggar på ca 2000 kg. 

• Det ska gå att integrera med transportfixturen 

• Det ska vara ett stabilt lyft 

I början av projektet när dessa målspecifikationer skapades var det tänkt att transportfixturen 

skulle ha plats för 4 stycken väggar. Detta kom att ändras senare i arbetet och därmed 

ändrades kraven också. Samtliga krav på listan ovan har uppnåtts och vissa har behövt ändras 

p.g.a. konstruktionsändringar. Antal väggar som ska få plats är 2 istället för 4 i nuläget. 

Lasten av 4 väggar är sänkt till 2 väggar. Lyftverktygets krav på att det ska kunna lyfta 

emballaget är detsamma men vikten är sänkt till minst 1400 kg som den ska klara av. Kravet 

på att väggarna inte ska bli våta eller smutsiga är tänkt att lösas genom att lägga över en stor 

presenning på emballaget.   
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7 Slutsats 
 

7.1 Rekommendationer på övergång av arbete 
För fortsatt arbete gällande detta projekt har vissa rekommendationer tagits fram. Dessa 

framtagna genom diskussion med företagskontakten och inom gruppen. 

En av de viktigaste sakerna vid vidareutveckling av projektet är att transportfixturen ska 

kunna hålla hörnväggar. Detta var något som kom upp senare i arbetet och tiden räckte inte 

till. Det diskuterades hur det skulle kunna passa in i den befintliga transportfixturen och 

beslöts att det skulle behöva någon form av designändring. Den befintliga lösningen fungerar 

för vanliga väggar och för framtida arbeten är det rekommenderat att göra transportfixturen 

anpassad efter både vanliga väggar och hörnväggar, detta för att slippa behöva två olika 

transportfixturer. 

Nästa rekommendation handlar om hållfasthetsberäkningar och FEM – analyser. Innan 

projektets resultat går vidare till produktion behöver ytterligare hållfasthetsberäkningar göras 

för att säkerställa att allt fungerar. De FEM – analyser utförda i detta projekt var endast till för 

att se om produkten är rimlig att tillverka. 

Lyftverktyget kan komma att ändras beroende på vad leverantören har för produkter och 

priser. Lyftverktyget som skapades i detta projekt är ett förslag på hur det ska se ut vilket är 

inspirerat på befintliga lyftverktyg på marknaden.  

Materialen bör ses över och bestämmas exakt. Vanligt konstruktionsstål har använts i 

projektet för de flesta beräkningar, dock behövs en mer exakt materialanalys utföras för att få 

ett verkligare resultat i hållfasthetsanalysen. Precis som lyftverktyget beror materialvalet på 

vad leverantören har att erbjuda, vilka material som används i övriga produkter i fabriken, 

samt hur mycket pengar företaget är villig att spendera.  
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7.2 Diskussion – Hur gick det? 

 

7.2.1 Diskussion gällande planering: 

Gantt-schemat som skapades i början av projektet var under tiden en uppskattning av hur 

arbetet skulle gå till. Under arbetets gång har en loggbok förts som stöd för att hålla koll på 

vilka aktiviteter som utförts och vilka som ska ske. I slutet av projektet gjordes denna loggbok 

om till ett nytt Gantt-schema vilket visar hur projektet faktiskt har gått till. Detta gjordes för 

att jämföra med det första schemat för att se hur vi uppskattade tiden för alla aktiviteter och 

sedan dra lärdom av detta, genom att få en förståelse över hur mycket tid vissa aktiviteter 

egentligen tar. Nedan finns en jämförelse mellan projektplanering och faktiskt Gantt-schema: 

 

Figur 30 - Gantt-schema 

 

Figur 31 - Faktiskt Gantt-schema 
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1. Den tidiga konceptgenereringsfasen blev mycket längre. Även i mitten av arbetet 

behövde nya koncept genereras. Konceptutvecklingen gick parallellt med CAD-

modelleringen, då koncepten ständigt utvecklades i samband med att idéerna 

modellerades. 

2. Inga modeller eller prototyper skapades under arbetet, som det först var tänkt. CAD-

modellen ansågs ge de uppfattningar och den kunskap en fysisk modell hade tänkas 

ge. Att planera in att skapa en prototyp under arbetet var djärvt redan från början. 

Under mitten av arbetet insåg gruppen att konceptutvecklingsfasen skulle pågå en 

längre tid, och att det inte skulle finnas tid eller resurser för att skapa en prototyp för 

konceptet. 

3. Som det framgår av det tidiga Gantt-schemat var koncepttest, framförallt med kund, 

planerat att ske under en vecka i mitten av arbetet. Den här delen av arbetet skedde 

istället väldigt iterativt. Det fanns alltid en nära kontakt med kunden vilket gjorde det 

enkelt för gruppen att kommunicera och testa idéer. 

 

7.2.2 Övrig diskussion: 

1. Gruppens kunskaper inom FEM-analys var begränsade, och användes enbart som stöd 

för konceptutvärdering och för att testa rimligheten av koncepten, alltså inte för att få 

en exakt hållfasthetsberäkning. 

2. En noggrannare kundbehovs-undersökning i början av arbetet hade lett gruppen åt rätt 

håll tidigare, och hade därmed sparat tid under den tidiga konceptgenereringen. 

3. Det har varit givande för gruppen att ha en obehindrad konceptgenereringsfas, och inte 

hålla för hårt i vissa koncept. Många koncept har gjorts om eller dumpats under 

arbetet, men inget koncept har varit värdelöst. Alla har bidragit med insikt och lett 

arbetet vidare på ett eller annat sätt. 

 

7.2.3 Slutsats av arbetet 

Slutsatserna som gruppen dragit ifrån arbetet och diskussionen är att det är viktigt att ge sig 

själv tid i början av projektet för att generera och utveckla sina koncept. Detta leder till att 

innovationsmöjligheterna utforskas maximalt, och att arbetsprocessen senare förbättras då 

framtida problem kan lösas snabbare och enklare. 

Det är också viktigt att ha en nära kontakt och en iterativ diskussion med kunden. Att 

inkludera kunden i utvecklingsfasen ser till att både kunden och utvecklaren är på samma 

bana, och att det bästa resultatet nås. 

Detta projekt har varit givande för de inkluderade gruppmedlemmarna och mycket lärdom har 

dragits genom att arbeta praktiskt och nära med många produktutvecklingsverktyg. Resultatet 

av detta arbete kommer kunna tas vidare till nästa vidareutvecklingsprojekt och därmed 

komma närmare till att skapa en fulländad produkt.  
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