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Abstract 
This is a Bachelor thesis in the course Examensarbete inom produktutveckling och 

innovationsledning med vetenskaplig metod implemented at Halmstad University. The thesis covers 

a construction project that extends from August 2017 to May 2018 together with our commissioner 

Pelly AB, a company that works with shop fittings. 

 

The project was based on Pelly's need to avoid welding two parts into one of their interior systems to 

make inventory storage more efficient as well as the shipping of the parts. With a few demands from 

Pelly's side, we were given free rein to develop a solution. LPD (Lean Production Development) has 

been used as a project model to reach our goal. 

 

The solution and result of the project became a gravitational lock which, with the help of gravity, is 

locked during assembly. Through this solution, the interior system can be packed more efficiently 

both in storage and on shipment. The solution is easy to understand for the installer. A tool that has 

been used to visualize different ideas is Catia V5. A prototype of the solution was prepared and 

tested by Pelly to build on. 
 

Sammanfattning 
Den här rapporten omfattar ett examensarbete på kandidatnivå i kursen Examensarbete inom 

produktutveckling och innovationsledning med vetenskaplig metod som har genomförts på Halmstad 

Högskola. Examensarbetet omfattar ett konstruktionsprojekt som sträcker sig från augusti 2017 till 

maj 2018 ihop med vår uppdragsgivare Pelly AB, som är ett företag som jobbar med 

butiksinredningar. 

Projektet grundades på Pellys behov av att slippa svetsa fast två delar i ett av deras inredningssystem 

för att kunna effektivisera lagerhållningen och hur delarna packas vid frakt. Med ett antal krav från 

Pelly’s sida gavs projektgruppen fria tyglar att utveckla en lösning. LPD (Lean Production 

Development) har använt som projektmodell för att uppnå målet. 

Lösningen och resultatet av projektet blev ett gravitationslås som med gravitationens kraft låses vid 

montering. Genom denna lösning kan inredningssystemet packas mer effektivt både vid 

lagerhållning och vid frakt. Lösningen är lättförståelig för montören. Ett verktyg som har använts för 

att kunna visualisera olika idéer är Catia V5. En prototyp av lösningen framställdes- och testades av 

Pelly för att bygga vidare på. 

Förord 
Vi i projektgruppen, Armin Seceragic & Aurora Rudling, vill tacka företaget Pelly och specifikt vår 

kontaktperson Karl Jonasson, konstruktionschef på Pelly, för den tid han och hans kollegor har lagt 

på oss och för att de bekostade vår prototyp. Vi vill också tacka vår handledare Jeanette Gullbrand 

för hennes stöd och konstruktiv kritik genom hela projektets gång. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Pelly Butiksinredningar grundades 1939. De skapar, bygger och utvecklar butikskoncept. 

Deras ledord är: trygghet, service och enkelhet och de är helhetsleverantörer. CREATE 

sammanfattar företagets ambitioner: Creativity, Relation, Effective, Activity, Trend och 

Environment. Idag är Pelly bland de största helhetsleverantörer i Sverige med riktning mot att 

expandera internationellt. De satsar på ständig utveckling och innovativa lösningar1. 

 

Deras höga krav på kvalitet tar hänsyn inte bara till produkterna och deras livslängd utan även 

till arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Företaget följer de lagar som finns, både 

industriellt, regionalt och nationellt. Företaget är certifierat enligt ISO 14001 och väljer de 

mest miljövänliga alternativen2. 

 

Pelly erbjuder utrustning till butiker i form av exempelvis belysning, lagerinredning och 

basinredning. De använder sig av material som trä, plast och plåt. I deras katalog visar de ett 

utbud på standardprodukter som de sedan kan utveckla beroende på deras kunders önskemål. 

Utöver detta arbetar de med butikstillbehör som exempelvis broschyrställ och kundkorgar. I 

korthet erbjuder de det som ingår i en fullkomlig butiksmiljö3. 

 

1.2 Projektbeskrivning 
Pelly behöver hjälp med en lösning för deras inredningssystem BAS som innefattar de delar 

som räknas till stommen i deras helhetslösningar. Exempelvis olika former av stativ och 

stativtillbehör, paneler, gondoler och belysning. BAS-systemet är utvecklat efter Svensk 

Byggstandard för butiksinredning. Det är mycket enkelt att montera, göra om och bygga ut 

vilket är en viktig egenskap eftersom förändringar är en nödvändig del av butikens långsiktiga 

dragningskraft4. 

 

                                                           
1 http://www.pellybutik.se/om-pelly/, (Hämtat 2018-04-24) 

2 http://www.pellybutik.se/om-pelly/, (Hämtat 2018-04-24) 

3 http://www.pellybutik.se/om-pelly/, (Hämtat 2018-04-24) 

4http://www.pellybutik.se/wp-content/uploads/2014/06/Pelly-Produktkatalog_2016-

webb2.pdf, (Hämtat 2018-04-24) 
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Bas (Pelly.se, 2016)             Förklaring av BAS-systemet 

Det Pelly vill ändra på i BAS-systemet är att väggstativ och fot ska vara två olika delar istället 

för att svetsa ihop dem, vilket de gör idag. Anledningen till detta är att produkten då skulle bli 

mindre skrymmande och därmed minska fraktkostnaden.  

De fördelar som en avtagbar fot medger är att inte luft fraktas och att mindre lagerplats 

används (se bilaga 3,4). Med en avtagbar fot kan även nya affärsmöjligheter förverkligas. 

Pelly har som krav att den nya lösningen till problemet ska vara enkel och som majoriteten av 

alla deras andra produkter: utan bult och mutter. Själva stativet ska inte ändras så uppgiften är 

att utveckla en avtagbar fot med en enkel låsningsfunktion.  

1.3 Projektmål 
Projektet ska utmynna i den eftersökta produkten och utvecklingen av denna ska kunna 

härledas till tekniska teorier.  

1.4 Effektmål 
Resultatet av projektet ska innebära en förbättring av sammansättningen av ett av Pellys 

inredningssystem. Detta ska minska den totala frakt- och lagerkostnaden. Resultatet av 

projektet ska vara tillämpbart för Pelly. Projektet ska öppna nya affärsmöjligheter och även få 

ett renare samhälle på grund av mindre och mer effektivare transport. 
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1.5 Krav 
Pelly söker en ny lösning till deras väggstativ där foten till stativet inte är fastsvetsad. De 

kraven som projektgruppen har fått ta del av är: 

● Inga lösa delar - Pelly vill inte att lösningen ska innehålla muttrar och sprintar då 

dessa oftast tappas bort och i många fall tillför en större monteringskostnad då det tar 

längre tid.  

● Låsningsmekanism - När foten väl har monterats fast i stativet måste det finnas något 

som håller den på plats för att förhindra rörelse i x- och y-led. 

● Enkel lösning – Det måste vara uppenbart för monterare hur han/hon ska sätta fast 

foten. 

● Detaljfritt stativ - Hålls stativet detaljfritt kan stora volymer packas på liten yta (se 

bilaga 4). 

2. Metod 
2.1 FMEA 
Användning av Failure Mode Effect Analysis-metoden (FMEA) är bra om fel ska hittas och 

elimineras innan de uppstår. Problemen förebyggs istället för att åtgärdas senare i projektet. 

Den här analysen innebär att projektmedlemmarna besvarar ett antal frågor om projektets 

risker och dessas effekter. Analysen berör t ex fel i konstruktionen, dess allvarlighetsgrad 

samt förekomsten av felen (Tonnquist, 2016). 

2.2 BAD-PAD-MAD-CAD 
Vid användning av BAD-PAD-MAD-CAD börjar projektgruppen med att tänka och bolla 

idéer (Brain Aided Design, BAD). Ofta arbetar hjärnan i det tysta och det är klokt att ge detta 

tid. Därefter är det dags att använda papper och penna (Pencil Aided Design, PAD). Det är en 

bättre diskussion med handritade skisser än med datorgenererade. Sedan är det dags att bygga 

en enkel modell (Model Aided Design, MAD) för att testa produkten. Dessa tre steg bör 

utföras innan jämförelser med de andras lösningar ska göras (benchmarking). När arbetet med 

BAD-PAD-MAD är klart övergår arbetet till CAD (Computer Aided Design) (Holmdahl, 

2010). 

2.3 Brainstorming 
När projektgruppen letar efter nya idéer kan det vara passande att brainstorma. Vid 

brainstorming ska en person hålla i trådarna genom att se till att ingen ger negativ kritik eller 

fokuserar på prestige. Projektgruppen ska ha tillgång till papper och penna, gärna en 

whiteboard så att alla kan se vad som skrivs och problemet ska presenteras som en fråga. När 

brainstormingen startar skriver personen som leder brainstormingen ned alla idéer som 

kommer upp. Det går bra att kombinera idéer. Idéerna kommer glesas ut och då går 

projektgruppen till nästa steg där strukturering av dem gäller genom att till exempel använda 

sig av träddiagram (Rundquist & Grönevall, 2004). 

2.4 Matrismetoden 
Matrismetoden är ett verktyg där projektgruppen viktar olika lösningsförslag i relation till 

varandra för att komma fram till ett numeriskt värde där högst värde indikerar den bästa 



 

4 
 

lösningen. Detta möjliggörs genom att vikta olika kriterier för sig och sedan med varje 

lösningsförslag. Genom multiplikation av de faktorerna och sedan addering av resultatet av 

multiplikationen ser projektgruppen vilket lösningsförslag som fick högst summa och därmed 

bäst resultat. Slutligen gäller det att känna efter om resultatet verkar rimligt (Rundquist & 

Grönevall 2004). 

3. Projektmodell 
I organisationer används ofta en projektmodell, också kallad projektstyrningsmodell, som 

ska följas av samtliga. En projektmodell kan exempelvis innefatta strategiska val i form av 

handlingsfrihet och vilka metoder som ska användas. Den projektmodell som väljs ska 

finnas tillgänglig för de inblandade att läsa om i form av böcker och insatser inom 

utbildning för att nämna några sätt. Projektmodellen underlättar genom att stegvis 

beskriva hur arbetsgången ska gå till. Den underlättar också genom att alla inblandade har 

en given struktur att följa i projektet. Målet med en projektmodell är att skapa en lärande 

organisation och minska antalet misstag. Den ska kunna anpassas och vara användarvänlig 

(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). 

3.1 Olika typer av projektmodeller 

3.1.1 Agil projektledning 
De agila (lättrörliga) metoderna har inspirerats mycket av Lean som av Lars Holmdahl i Lean 

På svenska förklaras som ett system som utgår från just-in-time-leveranser där processen ger 

bäst resultat vid god erfarenhet av en produkt som organisationen önskar uppdatera 

(Holmdahl, 2010). Arbetet sker i team genom visualisering med tavlor samt undviker onödigt 

arbete. Metodens principer bygger på täta möten mellan alla inblandade, enkelhet, inget 

slöseri och att leveranser sker oftare. Målet är ett fungerande resultat (Tonnquist, 2016). 

Agil projektledning passar bäst när synen på slutprodukten inte än är klar. Den är mindre 

lämplig när målbilden och kraven är tydliga och de flesta arbetar deltid med projektet eller är 

spridda geografiskt. Även agila metoder måste budgeteras och planeras. En kombination av 

metoder är ofta det bästa (Tonnquist, 2016). 

3.1.2 Dynamisk innovationsverksamhet 
En decentraliserad organisation där alla tar många och små beslut löpande är utmärkande för 

ett dynamiskt synsätt; man rör sig hela tiden mellan olika fält i en spiralrörelse. Följs ett 

sådant synsätt kan kostnaden för stora och felaktiga beslut elimineras. Projektledaren själv 

måste ha koll på affärsplanen, marknadsföringen och försäljningen. Kvaliteten på nya 

produkter är mycket viktig eftersom ett tidigare förtroendekapital hos användare och kunder 

saknas (Ottosson, 1999). 

 

När innovationsstrategier tas fram bör en SWOT-analys göras där organisationen identifierar 

sina egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot som grund för val av idéer eller produkter. I 

en affärsplan måste en utmaning identifieras- det ska finnas ett problem, en möjlighet eller ett 

behov, införskaffning av information om problemet, att organisationen ser en lösning på 

problemet framför sig och att man vill försöka lösa det (Ottosson, 1999). 
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En planetorganisation håller nere antalet medarbetare i innovationsprojektet. Alla i teamet har 

kontakt med varandra utan att behöva gå via närmsta chef. Först utvecklas en prototyp som 

sedan testas på kunder. Detta är tidsödande och resurskrävande och oftast är bara 

projektledaren och några få medarbetare inblandade. När arbetet hunnit så långt att produkten 

modifierats och konstruerats om, är det dags för serietillverkningen. Ett samarbete med 

produktionsteknikerna sker i företaget eller med externa leverantörer. Fokus ligger nu på 

produktion och marknadsföring medan de som sysslade med konstruktionen blir stödjande i 

detta. Det är billigare att hyra eller leasa utrustning istället för att direkt köpa in den. Den egna 

monteringen är viktigare än den egna komponenttillverkningen (Ottosson, 1999). 

 

3.1.3 Lean Product Development 
Lean produktutveckling är ett sätt att tänka. Det är inte en samling metoder som man kan 

använda oberoende av varandra. För att effektivitetsvinsterna ska uppstå måste filosofierna 

genomsyra hela företaget. Alla måste fokusera på värdet som skapas för kunderna och 

ständigt sträva efter att öka dess värde. Omställningen från kortsiktigt kostnadsfokus till lean 

produktutveckling innebär ett skifte från att leda utvecklingsprocessen till att leda ett företag 

som bedriver utveckling.5 

Inom Lean har sju principer rörande systemutveckling definierats (Poppendieck, 2003); 

förhindra slöseri, förstärk kunskap, bestäm så sent som möjligt, leverera så snabbt som 

möjligt, delegera ansvar inom gruppen, bygg in integritet och se till helheten.6 

 

Figur 1                                                                             Stefan bükk, Lean developement coach 

(2013-03-07) 

  

Bilden visar ett starkt förenklat sätt på en LPD-process. Tankesättet på denna modell stämmer 

överens med hur vi i projektgruppen tänkt att jobba med produktutvecklingen. Modellen 

består av fem faser som vägleder projektgruppen från början till slut (Holmdahl, 2010). 

                                                           
5 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26727/1/gupea_2077_26727_1.pdf (Hämtat 2018-05-

10) 

6 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26727/1/gupea_2077_26727_1.pdf (Hämtat 2018-05-

10) 



 

6 
 

De fem faserna består av: 

1. Start av projekt - Här samlar projektgruppen in information från Pelly och tar 

tillsammans med dem fram en problemformulering. 

2. Konceptutveckling - Här ska projektgruppen med hjälp av brainstorming ta fram 

olika lösningar som stämmer överens med Pellys krav.  

3. Set-based design - Projektgruppen utvecklar de lösningarna som framställts under 

punkt två och försöker få dem visualiserade. Konstruktionsanalyser kommer även att 

göras i detta steget för att förenkla nästa steg i processen. 

4. Integrationspunkter - Här kommer projektgruppen att ha en dialog med Pelly där 

projektgruppen framställer våra lösningar och gemensamt tar beslut om vilka 

lösningar som ska byggas vidare på. 

5. Detaljkonstruktion - Vid detta skede har projektgruppen tillsammans med Pelly valt 

att gå vidare med 1–3 lösningar som skall produceras och testas under verkliga 

omständigheter (Holmdahl, 2010). 

3.2 Val av projektmodell  
Projektgruppen valde att arbeta med LPD då projektgruppen ansåg att denna projektmodell 

var mest lämplig för projektet. En av anledningarna till varför LPD valdes var för att 

projektgruppen delegerat ansvaret inom projektgruppen genom att anpassa uppgifter som 

passar till rätt kompetens. Med LPD är det även enkelt för projektgivare och kund att förstå 

önskvärd lösning.   

4. Teoretisk referensram 
Under projektets gång tror projektgruppen att de kommer att ha stor nytta av hållfasthet och 

mekanik. Hållfasthet och mekanik är i grund och botten läran om hur ett material beter sig och 

påverkas av krafterna runt omkring oss. Med hjälp av hållfasthet och mekaniska beräkningar 

kan beräkningar göras på om en speciell form med ett speciellt material kan klara en viss 

kraft, böjning och temperatur.7 

Nedan följer de formlerna som gruppen känner har varit mest relativa för att kunna bevisa för 

Pelly att lösningen verkligen håller.  

                                                           
7 http://www.carbontrikes.com/komposit/hallfasthet.htm 
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4.1 Bending of beam – elementary cases 

 

Dahlberg 2018, 11 

5. Genomförande 
Efter projektplanens (se bilaga 1) uppkomst har denne följts som en guide för projektgruppen 

för att ta sig vidare i projektet på lämpligt sätt. Modellen har legat i grund för mötet med 

kontaktperson Kalle Jonasson på Pelly AB där projektgruppen fick ta del av en utförlig 

projektbeskrivning. 
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5.1 Idégenerering 

5.1.1 BAD-PAD-MAD-CAD 
Projektgruppen jobbade efter BAD-PAD-MAD-CAD-principen genom sin idégenerering. Till 

en början följdes metoden stegvis. Flera sessioner av brainstorming (BAD) ledde till att 

skisser skapades för att förklara idéen (PAD).  

Projektgruppen hoppade sedan över att skriva ut/producera (MAD) dessa idéerna på grund av 

att det var enklare att kommunicera med hjälp av modeller som var ritade i Catia V5 (CAD). 

Projektgruppen kunde enkelt skicka iväg sina idéer till Kalle på Pelly i utbyte mot kritik och 

förbättringsförslag.  

Figur 2:   Bild på hur PAD kunde se ut Figur 3:            Bild på hur PAD kunde se ut 
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5.2 Presentation av idéer 
Projektgruppen kom på egna lösningar utifrån de metoder vi använt oss av och genom 

diskussion med Kalle Jonasson på Pelly. De lösningar som projektgruppen i samråd med 

Kalle kom fram till var mest intressanta följer nedan. 

5.2.1 Magneter 
I många fall i produktutveckling (eller utveckling överhuvudtaget) brukar de enklaste 

lösningarna vara de bästa. Magneter kom snabbt i åtanke. Dessa ska då hålla ihop ben och 

stativ i en stadig konstruktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: 

● Kreativt: Det inns många olika sätt att kombinera montering. 

● Mycket enkelt att montera. 

Nackdelar: 

● Kan påverkas av annan magnetism. 

● Projektgruppen har inte gjort några beräkningar eller research på hur stadiga magneter 

är i detta sammanhanget hållfasthetsmässigt. 

● Risken är stor att lösningen blir för dyr. 

● Livslängden för magneter. 

 

Figur 4:     Illustrerad bild på lösningen med magneter 
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5.2.2 Gångjärn med ”Hona” 
Projektgruppen såg stora fördelar med att bevara svetsningen på grund av styrkan den ger. 

Istället gjordes de större ändringarna på själva foten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: 

● Styrkan i svetsen bevaras. 

Nackdelar: 

● Finns fortfarande en liten “fot” i form av gångjärnet, som kan ställa till det för 

lagerhållningen. 

● Då inga beräkningar har gjorts finns det en risk för bristfällig hållfasthet. 

 

  

Figur 5:  Bild tagen ur Catia V5 som visar hur 

lösningen Gångjärn med ”Hona” fungerar 
Figur 6:     Bild tagen ur Catia V5 som visar hur 

lösningen Gångjärn med ”Hona” fungerar 
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5.2.3 Gångjärn med ”Hane” 
I princip samma lösning som föregående. Skillnaden är att “könen” har bytt plats. Fördelar 

och nackdelar är likadana, men då inga beräkningar har gjorts vet projektgruppen fortfarande 

inte om lösningen håller hållfasthetsmässigt eller om hona är bättre än hane.  

 

  

Figur 7:   Bild tagen ur Catia V5 som visar hur 

lösningen Gångjärn med ”Hane” fungerar 
Figur 8:     Bild tagen ur Catia V5 som visar hur 

lösningen Gångjärn med ”Hane” fungerar 
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5.2.4 T-Track 
Fungerar genom att foten skjuts in i stativet med hjälp av T-Track-formen på stativet.  

 

Fördelar: 

● Mycket enkelt att montera. 

● Stativet är helt detaljfritt vilket är optimalt för lagerhållning. 

Nackdelar:  

● Precision. 

● Kan finnas svårigheter för Pellys leverantör att tillverka denna detaljen. 

 

  

Figur 9:     Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen T-

Track fungerar 

 

Figur 10: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen T-

Track fungerar 
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5.2.5 Gravitationslås 
Den 26 april 2018 hölls ett möte på Pelly och då diskuterade projektgruppen den dåvarande 

lösningen med Kalle. Han kom med tips på hur vi kunde förbättra den.  

Konceptet går ut på att benet sätts fast i stativet via krokarna. När en kraft appliceras på benet 

i y-led kommer låset att åka in i stativet och låsa det från att röra sig i y-led. Låset styrs av 

gravitationens kraft. 

 

Fördelar: 

● Enkelt att tillverka. 

● Mycket enkel att montera. 

● Inga lösa delar. 

● Uppenbar för monterare. 

Nackdelar: 

● Kostar mer att tillverka än befintlig lösning. 

● Kommer ej att ha samma styrka som svetsen. 

 

5.3 Utvärdering av idéer 

5.3.1 Matrismetoden 
Matrismetoden är ett verktyg där projektgruppen viktar olika lösningsförslag i relation till 

varandra för att komma fram till ett numeriskt värde där högst värde indikerar bästa lösning 

(Rundquist, Grönevall 2004). Projektgruppen anpassade matrismetoden till svenska. Nedan 

följer resultatet. 

 

 

Figur 11:     Bild tagen ur Catia V5 som visar hur 

lösningen Gravitationslås fungerar 

 

Figur 12:     Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen 

Gravitationslås fungerar 
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1 Koncept 

Magneter Gångjärn “Hona” Gångjärn “Hane” 

Kriterium Vikt  Värde  Summa Värde Summa Värde Summa 

Produktion 10 10 100 5 50 5 50 

Lager- 

hållning 

10 10 100 4 40 4 40 

Montering 5 10 50 10 50 10 50 

Tillv. 

Kostnad 

5 1 5 5 25 5 25 

Funktion 8 3 24 10 80 10 80 

Summa 279 245 245 

 

2 Koncept 

T-track Gravitationslås 

Kriterium Vikt  Värde  Summa Värde Summa 

Produktion 10 4 40 10 100 

Lager- 

hållning 

10 10 100 10 100 

Montering 5 10 50 10 50 

Tillv. 

Kostnad 

5 4 20 7 35 

Funktion 8 10 80 10 80 

Summa 290 365 
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Sammanfattningsvis visar matrismetoden att gravitationslåset är den bästa lösningen i 

jämförelse med de andra lösningarna som projektgruppen kommit på. På grund av dessa 

resultat valde projektgruppen att lägga fokus på “gravitationslåset”. 

5.4 Samarbete med Pelly AB 
Under projektets gång har ett flertal möten ägt rum hos Pelly AB med Kalle Jonasson. Mötena 

gav projektgruppen viktig information om t ex krav och önskemål som Pelly AB hade. Här 

hölls även ett flertal brainstormingar där parterna bollade fram och tillbaka med idéer. En 

rundvandring i produktionsleden ägde rum där projektgruppen fick kunskap om hur Pelly AB 

jobbar och vilka verktyg de har tillgång till. Detta kom till stor hjälp för projektgruppen vid 

idéframtagning. Nedan följer en sammanfattning av vad som diskuterades på mötena. 

 

Figur 13: Pellys Godsmottagning 

På mötet med Pelly den 17 november 2017 fick projektgruppen information om att den 

blivande lösningen ska kunna gå att kopplas fast i hålen på deras väggstativ. De önskar att 

behålla väggstativet som det ser ut idag. På mötet nämndes att det är önskvärt att väggstativ 

och fot kan lagras var för sig för att effektivisera lagringen. Bult och mutter är inget alternativ 

till lösningen för att det är kostsamt och ineffektivt. En klickfunktion på vår lösning skulle 

vara bra. 

 

Figur 14:   Karl Jonasson och projektmedlem Armin under en brainstorming session 
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Den 15 februari 2018 hölls nästa möte och då diskuterades en av projektgruppens lösningar 

vid namn T-Track. Projektgruppen hade tänkt att denna delen skulle tillverkas i aluminium, 

men det visade sig att stål var mer optimalt då aluminium har för låg sträckgräns. Eventuellt 

skulle projektgruppen göra om T-formen till L-form för att effektivisera tillverkningen. 

 

Figur 15:   Karl Jonasson och projektmedlem Armin under en brainstorming session 

Den 26 april 2018 hölls ett möte på Pelly och då diskuterade projektgruppen vår slutgiltiga 

lösning med Kalle. Därefter diskuterades även prototypframtagning. Eftersom Kalle hade en 

del att stå i, fick projektgruppen en deadline på 7 maj 2018 där en CAD-fil skulle presenteras 

med de förbättringar som diskuterades under mötet.  

5.5 Prototypframtagning 
Vid prototypframtagning användes i första hand 3D-skrivare som finns tillgänglig på 

Halmstad högskola. Detta gav projektgruppen en verkligare uppfattning av hur de tänkta 

funktionerna skulle bete sig i verkligheten. 

P g a platskapacitet i 3D-skrivaren kunde bara en bråkdel av lösningen skrivas ut (se bilaga 4).     

Detta visade sig dock inte ha någon större betydelse då syftet med 3D-prototypen var att 

kontrollera funktionen och inte hållfastheten. 

Projektgruppen skickade CAD-ritningar till det sista konceptet till Kalle innan deadline som 

var utsatt till den 7 maj. Kalle skickade i sin tur iväg CAD-ritningarna till produktionen som 

ligger hand i hand med Pelly AB. Fyra stycken prototyper skulle skrivas ut för att testas och 

visas upp under Utexpo 2018. 

5.6 Tester 
Vid test av prototyp och redan befintligt ben användes en testanordning som Pelly hade 

tillgänglig. Projektgruppen behövde därför inte anpassa sina hållfasthetsberäkningar som 

genomförts i ett tidigare skede i projektet. Med hjälp av testanordningen och redan befintliga 

säkerhetsmått kunde projektgruppen under testet säkerställa om prototypen kunde klara av 

hållfastheten eller ej. 

Den 16 maj 2018 var prototyperna klara. För att kontrollera hållfastheten i krokarna gjordes 

ett antal tester. I det första testet testades dragningskraften från stativets högsta punkt till 

benets längsta punkt med hjälp av testanordningen. På ett svetsat ben gick den pålagda vikten 

upp till 350 kilogram innan stativet vek sig över gränsvärdet. Vår prototyp klarade av 150 

kilogram innan krokarna började ge vika. 



 

17 
 

Det andra testet som genomfördes gick ut på att sätta sig på en hylla som satt fast i stativet. På 

detta viset kunde det bevisas att prototypen var stabil i verkliga förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 16:     Projektmedlem Armin hjälper till under test på 
hållfastheten av ny prototyp 

Figur 17:     Projektmedlem Armin och Karl Jonasson justerar 
testanordningen för vidare test av ny prototyp 

Figur 18: Beskrivning på hur testanordningen fungerar 

 

Figur 19: Hållfastheten testas på fastsvetsat ben 
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5.7 CAD-modeller 

 

Figur 20: Modeller framtagna i Catia v5 

5.8 Marknad 
I en affärsplan ingår bland annat en affärsidé, en marknads- och en genomförandeplan. 

Projektgruppens affärsidé är att utveckla en produkt som möjliggör för Pelly att minska lager- 

och fraktkostnader. Denna produkt kommer främst att påverka priset på Pellys 

inredningssystem BAS. Pelly AB kan bara begära det pris som kunden är villig att betala och 

det är väsentligt att täcka tillverkningskostnaden (McKinsey & Company, 2012). 

Då projektgruppen har arbetat med att utveckla en produkt som tidigare finns på marknaden 

behöver själva produkten ingen ny marknadsföring. Skillnaden är att produkten nu blir 

billigare att hantera för Pelly och därför kan en prisstrategi vara att priset kan sänkas för 

kunden. Detta skulle kunna öka försäljningen genom att Pelly vinner marknadsandelar. I 

dagsläget arbetar företaget mot nästan alla varumärken och kedjor, t ex Rusta, Willys, 

Hemköp, Ahlsell, Carlings och Nordsjö (Jonasson, 2018). 
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6. Resultat 
6.1 Val av material 
Projektgruppens slutgiltiga lösning “Gravitationslås” görs i materialet stål då det är ett 

material med potential till många egenskaper på grund av möjligheten att blanda i 

legeringsämnen. Priset på stål är lägre än många andra material8 och utöver materialets 

variationsmöjligheter och förhållandevis låga pris så är samriskbolaget Hydrogen 

Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT)9 på väg att försöka skapa en 

ståltillverkningsprocess fri från fossil och utsläpp av kloldioxid10 vilket främjar ett 

miljövänligt tänk. 

6.2 Ekonomiska vinster 
Genom att anpassa vår lösning där väggstativ och fot kan levereras var för sig och monteras 

på plats minskar lager- och fraktkostnader. Beräkningarna grundar sig på lageruppgifter från 

Pelly som innefattar perioden mellan 1 maj 2017 till 30 april 2018. Totalt handlar det om 22 

000 stativ i olika längder. Pelly har 5000 stativ i lager som tillsammans tar upp 100 

pallplatser. Kostnaden per pallplats är ca 80:-/månad. Uppskattningsvis skulle Pelly kunna gå 

ner till 50 pallplatser om väggstativ och fot lagrades för sig. Besparingen blir ca 50 000:-/år 

(se tabell nedan). 

Fraktkostnaderna kommer halveras vilket är svårare att uppskatta. Enligt Kalle Jonasson på 

Pelly kan det uppskattningsvis handla om en kostnad på 3 000:- att sända 50 stycken stativ - 

beroende på om det är inom Sverige eller inte - och vid division av antalet stativ, 22 000 

stycken, med 50 stycken/pall så ger det 440 pallar som halveras till 220 pallar vilket genererar 

en besparing på ca 660 000:-/år i frakt (se tabell nedan) (Jonasson, 2018). 

Besparing i lagerkostnad 

Antal pallplatser för fastsvetsad ställning, st 100 

Antal pallplatser för ställning med 

gravitationslås, st 

50 

Antal besparade pallplatser, st 50 

 

Kostnad/pallplats: 80:-/månad. Besparingen i lagerkostnad blir 50 multiplicerat med 80 

multiplicerat med 12 (månader på ett år) vilket är ekvivalent med ca 50 000:-/år. 

                                                           
8 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/st%C3%A5l (Hämtad 2018-04-

17)  
 
9 file:///C:/Users/aurau/Downloads/Hybrit_brochure.pdf (Hämtad 2018-05-08)  

 
10 https://www.ssab.se/ssab/hallbarhet/hallbar-verksamhet/hybrit (Hämtad 2018-04-17)  
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Besparing i fraktkostnad 

Antal pallar för fastsvetsad ställning, st 440 

Antal pallar för ställning med 

gravitationslås, st 

220 

 

En pall som håller 50 st stativ kostar ca 3 000:- i frakt. Fraktkostnaden för att sända 440 st 

pallar blir då 440 multiplicerat med 3 000 vilket är ekvivalent med 1 320 000:-. Kostnaden 

halveras för ställningen med gravitationslås. Besparingen i fraktkostnad blir ca 600 000:-/år. 

6.3 Tillverkning 
Pelly producerade fyra stycken prototyper efter att projektgruppen och Kalle Jonasson 

kommit överens om att det sista konceptet var mest optimalt. Produktionen kunde inte 

tillämpas för vanlig produktion. Pelly fick använda sig av fria tyglar för att producera 

prototypen. 

På grund av tidsbrist kunde inte Pelly skapa produkten i deras standardmaterial (domex 350) 

utan fick använda sig utav ett svagare stål vid namn “240”. Detta tog projektgruppen och 

konstruktörerna hänsyn till när testerna skulle utföras.  

6.4 Produkten 

  

Figur 21: Karl Jonasson testar sin egen vikt på benet Figur 22: Färdig prototyp 
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6.5 Tester 
Resultatet av testerna, som framställs under punkt 5.6, visade att det fastsvetsade benet kunde 

klara av en kraft på 350 kilogram innan stativet vek sig över Pellys gränser. Dessa gränser 

fanns inte nedskriva någonstans utan det var Karl Jonassons uppskattningar sedan tidigare 

tester som har gjorts på samma stativ. Vår prototyp klarade av en kraft på 150 kilogram innan 

krokarna gav vika. Detta ansågs inte som ett dåligt resultat då projektgruppen tillsammans 

med Kalle tog hänsyn till att prototypen hade fel materialegenskaper. Om Pellys standardstål 

”Domex 350” hade använts hade prototypen varit tillräckligt stark för de krafter som den skall 

utsättas för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reflektioner Produkt 
7.1 Produkten 
Att skapa en prototyp med krokar har legat i projektgruppens tankar sedan starten av 

projektet, men ett stort fokus har legat på att hitta en lösning som inte är lik någon annan ute 

på marknaden. Projektgruppen hade inte förväntat sig att konceptet med krokar skulle visa sig 

vara starkare jämfört med alla andra idéer som arbetats fram. Produkten levde upp till 

projektgruppens förväntningar. 

 

Figur 14: Bild på den färdiga prototypen 

 

 

Figur 23: På grund av dåligt material böjs krokarna på den 
nya prototypen.  
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7.2 Krav 
Kraven som sattes upp vid projektets start lyder enligt följande: 

● Inga lösa delar 

● Låsningsmekanism 

● Enkel lösning 

● Detaljfritt stativ 

Projektgruppen lyckades uppfylla alla dessa mål med lösningen som presenteras under 

ovanstående punkt.  

7.3 Framtiden 
I ett skede längre fram i tiden hade projektgruppen tillsammans med Pelly kunnat producera 

fler prototyper, men med rätt material och bättre toleranser på mått. Detta hade givit ett 

mycket bättre resultat på de olika testerna som gjordes och hade med tiden kunnat anpassas 

till försäljning. 

8. Reflektion Projekt 
8.1 projektet 
Projektgruppen följde projektmodellen LPD till stor del. Fokus låg på kundens önskemål om 

en enkel produkt. Stundvis kunde det vara svårt att veta hur projektgruppen skulle gå tillväga 

för att göra framsteg men genom envishet och fortsatt arbete för att hitta en lösning kunde 

projektet utvecklas vidare. Projektgruppen följde även projektmodellen LPD vad gäller att 

beslut ska tas så sent som möjligt. Detta för att tillåta potentiellt värdefulla ändringar på 

detaljer som kunde komma att ha stor betydelse, exempelvis vad gäller framtagningen av 

projektgruppens slutgiltiga prototyp. Det som inte kunde appliceras från projektmodellen LPD 

på projektgruppens projekt var de företagsmässiga bitarna då projektgruppen arbetade i 

samarbete med Pelly som är företaget som i sin tur säljer projektgruppens lösning vidare, 

projektgruppen hade därför inte som avsikt själva leda ett företag med försäljning av 

projektgruppens lösning. 

Det projektgruppen kunde ha gjort bättre är att en övergripande planering över deras 

produktutvecklingsprojekt kunde ha gjorts där en tidsplan kunde ha ingått. Bristen på en 

sådan planering gjorde att projektgruppen i vissa fall var sent ute med att exempelvis komma 

på olika koncept och att skriva vissa delar i rapporten. 

8.2 Hållbar utveckling 
Den nya lösningen ger bättre lagringsförmåga vilket leder till färre transporter ut till kunden. 

Detta bidrar till mindre bensinutsläpp vilket ger en grönare miljö. 

Kunder som redan har ett L-stativ i sin butik behöver inte beställa ett nytt T-stativ. De 

behöver bara beställa en ny fot vilket också sänker kostnaderna för transport. 

8.3 Lika villkor 
Projektgruppen tycker inte att detta var en relevant fråga att ta upp i denna rapporten. 

Lösningen kräver ingen kunskap eller överdrivet stor kraft för att montera. Därför är 

lösningen applicerbar för alla typer av människor.  
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10  Figurförteckning 
Figur 1: Översiktlig beskrivning på hur en LPD process fungerar 

Figur 2:  Bild på hur PAD kunde se ut  

Figur 3: Bild på hur PAD kunde se ut 

Figur 4: Illustrerad bild på lösningen med magneter 

Figur 5: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gångjärn med ”Hona” fungerar 

Figur 6:  Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gångjärn med ”Hona” fungerar 

Figur 7: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gångjärn med ”Hane” fungerar 

Figur 8: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gångjärn med ”Hane” fungerar 

Figur 9: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen T-Track fungerar 

Figur 10: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen T-Track fungerar 

Figur 11: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gravitationslås fungerar 

Figur 12: Bild tagen ur Catia V5 som visar hur lösningen Gravitationslås fungerar 

Figur 13: Pellys Godsmottagning 

Figur 14: Karl Jonasson och projektmedlem Armin under en brainstorming session 

Figur 15: Karl Jonasson och projektmedlem Armin under en brainstorming session 

Figur 16: Projektmedlem Armin hjälper till under test på hållfastheten av ny prototyp 

Figur 17: Projektmedlem Armin och Karl Jonasson justerar testanordningen för vidare test av 

ny prototyp 

Figur 18: Beskrivning på hur testanordningen fungerar 

Figur 19: Hållfastheten testas på fastsvetsat ben 

Figur 20: Modeller framtagna i Catia v5 

Figur 21: Karl Jonasson testar sin egen vikt på benet Figur 22: På grund av dåligt material 

böjs krokarna på den nya prototypen.  

Figur 22: Färdig prototyp. 

Figur 23: På grund av dåligt material böjs krokarna på den nya prototypen. 

Figur 24: Bild på den färdiga prototypen 
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11 Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektplan 

Bilaga 2 Prototyp 

Bilaga 3  Stativ som lagras med fot 

Bilaga 4  Stativ som lagras utan fot 
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12 Bilagor 
Bilaga 1 
Inledning / Bakgrund 

Pelly AB är ett företag som skapar och utvecklar butiksinredning till andra företag. De 

erbjuder alltså butikslösningar från idé till lösning för sina kunder. Deras huvudkontor och 

lager ligger sammansatt i en lokal i Falkenberg. Lagret har minimala möjligheter att utökas 

och därför är organisationen på lagret en viktig punkt som Pelly AB ständigt arbetar med.  

En typ av vara som står ut från de andra varorna när det gäller lagerhållning är Väggstativen 

och gondolstativen (se bilaga 4). Detta har bland annat Karl Jonasson (konstruktör på Pelly 

AB och vår uppdragsgivare) lagt märke till. Stativen kommer i nuläget till lagret med benen 

fastsvetsade på 

själva stativet. Detta gör att produkten inte kan placeras jämte varandra (horisontellt) i stora 

mängder utan att lagerhållningen tar skada av det. Detta vill Pelly AB ha hjälp med att 

utveckla. 

Koncept 

Då benen på stativen orsakar problem med lagerhållningen och transport, vill man utveckla 

produkten så att benen/benet på stativen istället blir på och avtagbara men fortfarande håller 

samma standarder i hållfasthet som med nuvarande svets-lösning. 

Lösningen kan dock inte se ut på vilket sätt som helst. Uppdragsgivaren har en del krav som 

den nya lösningen skall uppfylla. Det finns dock de krav som är mindre viktigare än de andra. 

Målet med den nya lösningen är i det stora hela att det ska bli enklare att lagerhålla stativen. 

Uppdragsgivarens huvudmål är: 

● att de utvecklade benen ska vara enkla att montera på stativen  

● att den nya lösningen skall ha godtyckliga hållfasthets resultat 

● att samma typ av hål ska användas på hela stativet (32-delning såkallad) 

 

Projektorganisation 

Projektgrupp: Armin Seceragic & Aurora Rudling 

Kontaktperson Pelly AB: Kalle Jonasson 

Tid- och resursplan 

Vid tillfället finns det bara en väldigt översiktlig tidsplan då gruppen nyss fått uppdraget från 

uppdragsgivaren. Den planen som i nuläget finns tillgänglig lyder enligt följande: 

● Innan presentationen, som håller hus någon gång i december, skall en tydlig plan ha 

framställts där gruppen beskriver hur de ska ta sig tillväga för att lösa 

utvecklingsproblemet utav det sammansvetsade stativet. 
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● Under första kvartalet på 2018 skall gruppen tillsammans med uppdragsgivare 

framställa ett antal olika prototyper, som senare skall testas och utvärderas efter de 

krav som ställts på den nya lösningen. 

● Under det andra kvartalet skall minst en prototyp tillverkas och testas i ett så 

verklighetsbaserat scenario som möjligt. Resultatet av testerna kommer att 

dokumenteras och redovisas i slutpresentationen, som äger rum innan sommaren 2018. 

En utvärdering om hur resultatet har påverkat Pelly AB’s ekonomi kommer också att 

framställas under samma presentation. 

 

Budget och finansiering 

Till de genomförande delarna i projektet som skall utföras, anses det bara vara en som 

kommer kräva en finansiering, och det är produktframtagningen. Då Pelly AB inte tillverkar 

sina egna varor kan det vara svårt att hjälp erbjuds från deras sida av kontraktet. Företaget har 

dock nära kontakt med deras tillverkare så ett undantag är inte helt omöjligt. Som student på 

Halmstad Högskola har man dock tillgång till verkstaden och dess material som i sig hade 

kunnat användas till produktframtagnig. Om ansvaret för materialkostnad står på Halmstad 

Högskola eller eleven själv finns det för tillfället ingen information om. Finansieringen av 

projektet är för tillfället en punkt som är väldigt oklar för för gruppen. 

 

Riskanalys och riskhantering 

Risk Sannolikhet 

(1-5) 

Konsekvens 

(1-5) 

Riskvärde 

(1-10) 

Riskåtgärd 

Prototypframtagning 5 5 25 Kontakta ett 

fristående företag 

som kan ta fram 

prototyper mot 

kapital. 

Kapital 3 5 15 Komma överens 

med Pelly AB om 

finansiering 

Brist på kunskap inom 

CAD och Hållfasthet 

4 5 20 Konversation 

med kunnig 

person inom 

ämnet.  

 

SWOT-Analys 
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STYRKA 

Projektgruppen har Pellys stöd i vårt arbete. 

De får ta del av deras tidigare försök med 

att utveckla produkten. 

Pelly är ett inarbetat företag i branschen. 

  

SVAGHET 

Vår produkt kommer att bli ny och okänd 

bland kunderna. 

Vår produkt kommer inte att vara testad 

under någon längre tid. Brist på erfarenhet. 

MÖJLIGHETER 

Minskad frakt- och lagerkostnad bör locka 

kunderna (om idén ska säljas till andra 

tillverkare) 

  

HOT 

Finns det några konkurrenter? 

Är Pelly beredda att investera i vår 

produkt? 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Armin Seceragic och Aurora Rudling


