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Förord  
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Sammanfattning 
Vårt examenarbete är utfört i samarbete med InterSystem AB i Ängelholm. 
InterSystem konstruerar, monterar och säljer transportörsystem samt pallastare till 
kunder inom livsmedel, läkemedel och kemiindustrin. 

Syftet med examensarbetet är att förenkla monteringen av maskinbeklädnaden på 
företagets pallastare. I dagsläget kräver maskinbeklädnaden en mycket tidsödande 
monteringsprocess som dessutom utförs på en provisorisk arbetsbänk. Vår uppgift 
har därför varit att göra förändringar i beklädnadens konstruktion för att 
möjliggöra en snabbare montering samt att konstruera en arbetsplats där 
monteringen kan ske snabbt och ergonomiskt.  

Projektet inleddes med insamling av information främst från personal på 
InterSystem för att få en uppfattning om problemen med dagens 
maskinbeklädnad. Därefter arbetades en kriterieuppställning fram i samråd med 
företaget. Kriterieuppställningen efterföljdes av konceptgenerering, där koncept 
togs fram både för maskinbeklädnaden och för montageplats. Koncepten 
utvärderades därefter mot kriterierna och ett antal koncept gick vidare och 
vidareutvecklades.  

Vidareutvecklingen gick ut på att förtydliga koncepten, bland annat med hjälp av 
handskissning och 3D-modellering. Utöver detta gjordes övergripande 
kostnadskalkyler samt enklare prototyper. En sista utvärdering av de kvarvarande 
koncepten utfördes därefter i nära samråd med InterSystem. De koncept som gick 
vidare utvecklades ytterligare och kompletta 3D-modeller togs fram, likaså en 
fullskalig prototyp av maskinbeklädnaden. 

Arbetet har resulterat i en helt ny, betydligt mer lättmonterad konstruktion av 
maskinbeklädnaden samt en ergonomisk monteringsjigg för att möjliggöra snabb 
och effektiv montering av maskinbeklädnaden. 
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Abstract 
Our thesis is performed in collaboration with InterSystem AB in Ängelholm. 
InterSystem designs, assembles and sells conveyor systems and palletizers to 
customers in the food-, medical- and chemical industry. 

The aim of the thesis is to simplify the installation of the machinecover on the 
company’s palletizers. In the current situation the machinecover requires a very 
time consuming assemblyprocess that additionally is performed on a provisional 
workbench.  Our task has been to make changes in the design of the cover to 
allow faster assembly and to design a workplace where the assembly can be done 
quickly and ergonomically. 

The project started with information collection, mainly from staff at InterSystem, 
to get an idea of the concerns with today´s machinecover. Then a specification 
was developed in consultation with the company. The specification was followed 
by concept generation, where concepts for both the machinecover and the 
workplace were developed. The concepts were then evaluated against the 
specifications and then a number of concepts proceeded to be further developed. 

The aim of the further development was to clarify concepts, including sketching 
and even 3D- modeling. In addition, the further development also included overall 
cost estimation and simplified prototype manufacturing.  Final evaluations of the 
remaining concepts were then made in close consultation with the staff at 
InterSystem. The concepts that remained after the final evaluation were then 
further developed and complete 3D models were produced as well as a full-scale 
prototype of the machine cover. 

The thesis has resulted in a brand new, far more easily to install, design of the 
machine cover and an ergonomic assembly jig that enables fast and efficient 
installation of the machine cover.  
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Terminologi 
Följande terminologi har tagits fram i syfte att förklara vanligt förekommande ord 
och förkortningar i examensarbetet. 

InterSystem - Företaget InterSystem AB, Ängelholm 

Företaget - Företaget InterSystem AB, Ängelholm 

Montör - Monteringspersonal som monterar ihop pallastare 

Maskinbeklädnad - Beklädnad som innefattar polykarbonatruta, eventuell profil, 
låsmekanism samt fästelement 

Dörr – Öppningsbar beklädnad som innefattar polykarbonatruta, eventuell profil, 
handtag, gångjärn samt fästelement 

Ruta - Beklädnad som innefattar polykarbonatruta, eventuell profil samt  

Montageplats – Plats i verkstad ofta bestående av arbetsbänk med verktyg, avsedd 
för montering av rutor och dörrar 

DFA - Design For Assembly 

FEM – Finita Element Metoden 

Clamp – Verktyg i Catia’s FEM-analys som låser objektet i samtliga frihetsgrader 

Rigid connection property - Verktyg i Catia’s FEM-analys som simulerar en fast 
koppling mellan objekt 

User definied reatraints-Vertyg i Catia’s FEM-analys som låser objektet i valfria 
frihetsgrader 

Författarna – Författarna av detta examensarbete 

HOQ – House Of Quality 

QFD – Quality Function Deployment 
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1. Introduktion 
I detta kapitel redogörs projektets bakgrund med kortare företagspresentation, 
syfte och mål för arbetet, eventuella avgränsningar som har gjorts samt 
individuella ansvarsområden. Avsikten med kapitlet är att läsaren ska få en 
förståelse för projektets uppkomst och dess förutsättningar. 

1.1 Bakgrund 
 

Ett vanligt förekommande arbetsmoment vid montering av de pallastare som 
InterSystem utvecklar, är hopsättning samt montering av de rutor och dörrar som 
utgör maskinbeklädnaden. Varje pallastare som levereras består av ungefär åtta 
rutor samt fyra stycken dörrar och man levererar i genomsnitt 21 maskiner per år. 
Detta betyder att över 260 rutor och dörrar monteras och eftersom detta moment 
är tidskrävande så kostar det också företaget mycket pengar.  

Monteringen av maskinbeklädnaden sker idag manuellt och innefattar ett flertal 
olika kapnings och monteringssteg. En förteckning över samtliga arbetsmoment 
som krävs vid monteringen finns i bilaga 1 och 2. 

Med hjälp av erhållna kunskaper inom konstruktionsteknik, produktionsteknik 
och inte minst DFA anser författarna att det finns stora förbättringsmöjligheter när 
det gäller maskinbeklädnaden. 

  

1.1.1 Företagspresentation 
InterSystem är ett företag som tillverkar maskiner som lastar produkter på pallar.  
Företagets verksamhet bedrivs i Ängelholm men de levererar specialgjorda 
maskinlösningar till kunder över hela världen. 

Företaget grundades 1989 av Anders Persson men köptes år 2000 av Håkan 
Johansson, som fortfarande är ägare. InterSystem har cirka 30 anställda och 
omsatte år 2013 drygt 55 miljoner kronor. I lokalerna i Ängelholm finns hela 
företagets verksamhet samlad och innefattar: VD, konstruktion, montering samt 
lager.  

InterSystem erbjuder sina kunder kompletta palleterings- och transportörsystem, 
anpassade efter kundernas önskemål. De erbjuder också service och underhåll av 
sålda system. Många av företagets kunder finns utomlands, exempelvis i USA, 
Ryssland och Saudiarabien. Bland kunderna i Sverige återfinns bland annat 
Tetrapack och Lantmännen. 

Företaget är en helhetsleverantör med egen produktutveckling, design, 
programmering, montering samt service. Komponenter som utvecklas av 
InterSystem läggs ut för tillverkning hos underleverantörer. Den bearbetning som 
sker hos företaget är begränsad till kapning av profiler och dylikt. 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att analysera monteringen av rutor och dörrar för att 
slutligen effektivisera monteringen av dessa. Examensarbetets första fas syftar till 
att skapa oss en tydlig bild av problemen som maskinbeklädnadens konstruktion 
ger upphov till vid monteringen. Målet är att vid slutet av denna fas erhålla en 
konstruktion som är mindre tidskrävande att montera än dagens lösning. 

Den andra fasen i examensarbetet syftar till att konstruera ett hjälpmedel som ska 
underlätta monteringen av maskinbeklädnaden. Resultatet av denna fas beror på 
hur mycket hjälp montören behöver vid monteringen. Visar det sig att 
konstruktionen i fas ett ger upphov till krävande arbetsmoment så kommer 
troligtvis resultatet i fas två bli en maskin som underlättar detta. Visar det sig 
däremot att konstruktionen inte ger upphov till några speciellt krävande 
monteringsmoment så kommer fas två resultera i en montageplats med jiggar som 
ger montören möjlighet att montera rutor och dörrar med högre och jämnare 
kvalitet. 

Målet med vårt examensarbete är att ta fram en konstruktion av 
maskinbeklädnaden som underlättar vid montering samt att konstruera ett 
hjälpmedel till montören. För att nå målet har det ställts upp två frågeställningar 
som kommer undersökas under arbetets gång och leda fram till bästa möjliga 
resultat. Frågeställningarna lyder: 

 Hur är det möjligt att minska tidsåtgången vid montering av 
maskinbeklädnaden? 
 

 Hur är det möjligt att konstruera en montageplats som underlättar 
monteringen av maskinbeklädnaden? 

 

1.3 Problemdefinition  
I dagsläget består rutorna av en polykarbonatskiva omgiven av aluminiumprofil. 

Då tjockleken på polykarbonatskivorna varierar blir arbetet med montering av 

aluminiumprofiler slitsamt och tidsödande. Dessutom måste profilerna mätas, 

kapas och geras, vilket tar mycket tid.  
Idag sker monteringsarbetet helt manuellt med hjälp av handkraft och 
gummiklubba. Montageplatsen som används idag består av en provisorisk 
arbetsbänk uppbyggd av transportpallar monterade på en stålställning, utöver detta 
används golvet när storleken på bänken inte räcker till. 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts i syfte att fokusera examensarbetet till ett visst 
monteringsförfarande samt en viss konstruktion. Anledningen till detta är att 
projektet inte ska bli för omfattande, att hänsyn måste tas till leveranstider och 
dylikt samt att avsikten är att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Följande 
avgränsningar har gjorts:  

Översyn samt konstruktion av maskinbeklädnad avser de rutor samt dörrar som 
finns på pallastarna. Undantaget är de vikdörrar som finns monterade på vissa 
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pallastare, dessa kommer inte att ingå i examensarbetet. Övriga 
detaljer/skyddsanordningar och liknande kommer inte heller att behandlas i 
examensarbetet.  

Slutlig CE-märkning av maskinbeklädnaden samt den montageplats som skall tas 
fram kommer inte att slutföras. Detta på grund av att omfattningen och 
tidsåtgången kommer bli allt för stor, underlag för CE-märkning kommer dock att 
tas fram. 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet arbetet 
Det kommer inte förekomma några individuella ansvarsområden i detta 
examensarbete. Orsaken till detta är att projektet kräver en strukturerad och 
metodisk arbetsgång där varje steg avslutas innan nästa påbörjas. Tanken är att det 
i slutet av fas ett och två ska tillverkas fullskaliga prototyper av konstruktionerna 
vilket kräver tid för väntan på leveranser.  På grund av dessa förutsättningar har 
författarna valt att jobba tillsammans med varje steg i processen för att tiden ska 
räcka för prototyptillverkning. Dessutom krävs det att projektets första fas slutförs 
innan den andra fasen påbörjas vilket pressat tidsschemat och motiverar 
författarnas val.  
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2. Metod  
I examensarbetets andra kapitel kommer metodiken i projektet att beskrivas. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de metoder som utgör grunden till den 
metodik som utarbetats av författarna. Vidare beskrivs metodiken som tagits fram 
för detta examensarbete. Avslutningsvis beskrivs hur datainsamlingen i projektet 
kommer att ske. 

2.1 Metoddiskussion 
Examensarbetets metodik är framarbetad från The mechanical design process 
(Ullman 2010), Engineering Design Methods (Cross 1994), Principkonstruktion 
(Olsson 1995) samt Primärkonstruktion (Olsson 1995). 

Cross (1994) beskriver ett flertal användbara metoder vid konstruktionsprojekt för 
att sedan beskriva vilka verktyg som kan används i varje fas. Några av metoderna 
som beskrivs är: 

2.1.1 French´s model of the design process  
Modellen baseras på de fyra huvudsakliga aktiviteterna: ”analys av problemet, 
konceptkonstruktion, sållning och detaljkonstruktion”. Metoden består av fyra 
utfall som illustrerar vilka resultat som förväntas av respektive aktivitet. French´s 
konstruktionsmetod behandlar även hur feedback ska återkoppla till tidigare steg 
för att ta lärdom av erfarenheter och uppnå bästa möjliga resultat. 

Figur 2.1. French´s model of the design process. 

2.1.2 Archer´s model of the design process 
Archer´s modell är uppdelad i flera faser och inleds med “analytisk fas” där 
problemet analyseras genom datainsamling och definiering av problemet. Detta 
görs ofta genom observationer, mätningar och föranledande resonemang. Därefter 
följer den ”kreativa fasen” där konceptframtagning och sållning sker, i figur 2.2 
motsvaras denna fas av analys, syntes samt utveckling. Den slutliga fasen är den 
”verkställande fasen”. I denna fas detaljkonstrueras produkten och 
tillverkningsunderlag samt förberedelser för tillverkning utförs. 

 

  
 

 

Figur 2.2. Archer´s model of the design process. 
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2.1.3 Pahl and Beitz´s model of the design process 
Denna modell är baserad på de fyra byggstenarna ”problemdefinition, konceptuell 
design, grovskalig layout och detaljerad design”. Denna modell kan ses som 
komplex men eftersom den är uppdelad i fyra byggstenar finns tydliga likheter 
med tidigare modeller. Komplexiteten kan vara till fördel eftersom detta 
simplifierar kontrollen av arbetsmoment om modellen används som checklista.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Pahl and Beitz´s model of the design process 

2.1.4 The VDI 2221 model of the design process 
Modellen utvecklades i Tyskland och är en riktlinje för hur konstruktionsprojekt 
ska utföras. Modellens grundprincip är att problemet ska brytas ner till mindre 
problem, dessa ska konstruktören finna lösningar till och slutligen leder det till en 
lösning för det ursprungliga problemet. 

Figur 2.4. The VDI 2221 model of the design process 
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2.1.5 Princip och primärkonstruktion 
Olsson (1995) beskriver en metodik som är uppdelad i två steg, 
principkonstruktion och primärkonstruktion. Metoden inleds med definition av 
problemet, därefter följer utförande av produktundersökning, framtagning av 
produktförslag, utvärdering av förslagen och slutligen presentation av den 
slutgiltiga lösningen. Resultatet av detta steg är ett principiellt produktförslag som 
blir input i det andra steget. Andra steget syftar till att vidareutveckla förslaget, 
med bland annat komponentval, produktsammanställning och slutligen 
prototyptillverkning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5. Fredy Olssons produktframtagningsmetodik. 

2.1.6 The mechanical design process 
Konstruktionsmetodiken som beskrivs i boken ”The Mechanical Design Process”, 
(Ullman 2010) bygger på sex faser. Principen bygger på att först försäkra sig om 
att det finns underlag för produkten som ska tas fram och därefter läggs en 
projektplanering upp. Efter att dessa grunder är lagda följer produktdefinition, 
konceptgenerering, produktutveckling samt konstruktion och till sist 
produktsupport. Metodiken är modern och innehåller många verktyg och mallar 
för att underlätta konstruktionsarbetet. 

2.1.7 Generell arbetsgång 
Det som skiljer mellan de olika metoderna är vilka verktyg som rekommenderas i 
de olika processtegen. Det första steget är att identifiera ett problem. I denna fas 
skiljer sig inte de olika metoderna åt, ofta börjar konstruktionsprojektet med att 
det finns eller skapas en efterfrågan av en lösning till ett problem. I samband med 
detta identifieras och definieras också problemen med dagens lösningar.  

Idégenereringen kan ske på en mängd olika sätt. Cross (1994) beskriver att 
idégenerering syftar till att eliminera mentala blockeringar och öka sökområdet 
för att öka idéflödet. Cross (1994) beskriver att detta kan göras med hjälp av 
brainstorming där en grupp människor samlas och skriver eller skissar flera olika 
lösningar på problemet. Brainstorming syftar till att generera många lösningar till 
problemet, vissa idéer är kanske svåra att genomföra eller rentav omöjliga med 
dagens teknik. Den viktigaste regeln vid brainstorming är att ingen idé är dålig 
och det är förbjudet att kritisera idéer. Detta för att varje idé kan förbättras och 
kanske leda någon i gruppen mot en bättre lösning som bygger på samma idé.  
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Ullman (2010) beskriver ett annat verktyg för att generera idéer, nämligen 
”Morphological chart method”. Även denna metod syftar till att generera ett stort 
antal lösningar på det definierade problemet. Verktyget syftar till att det 
definierade problemet delas upp i mindre problem som i sin tur är lösningsbara. 
Lösningarna till de mindre problemen kombineras därefter för att erhålla en 
komplett lösning till det ursprungliga problemet. 

Sållningen av de framarbetade förslagen sker ofta genom ett poängsystem eller 
någon typ av klassificering. Denna bedömning kan ske på flera olika sätt men de 
flesta poängsystemen bygger på att produktens krav och önskemål viktas mot 
varandra. De erhåller därefter vars en siffra som motsvarar vikten av 
kravet/önskemålet.  

Olsson (1995) delar upp utvärderingsprocessen i primär utvärdering, 
mellanliggande utvärdering och slutlig utvärdering. Olsson (1995) påstår att i det 
första skedet av utvärderingen så används mycket sunt förnuft. Efter 
idégenereringen kan antalet idéer vara för många. För att hinna betygsätta alla så 
ska istället de viktigaste kraven och enklare överslagsberäkningar beaktas samt 
egna och andras erfarenheter när den första sållningen sker. I den mellanliggande 
utvärderingen ska alla krav och önskemål beaktas samt noggrannare beräkningar 
utföras. Här är det även rekommenderat att betygsätta de kvarvarande lösningarna 
utifrån dess förmåga att uppfylla kraven samt viktningen av dessa.  När den 
mellanliggande utvärderingen är utförd ska det endast återstå ett fåtal förslag (2-
4st). Sista delen i utvärderingen syftar till att välja den slutgiltiga lösningen. Detta 
sker genom poängsättning och rangordning mellan de kvarvarande förslagen. 
Rangordningen sker efter noggranna beräkningar, experiment, modellering och 
analyser av produktförslagets förmåga att uppfylla kraven och önskemålen. 
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2.2 Metodologi i detta examensarbete 
Metoden som kommer att användas i detta examensarbete är noga anpassad för 
projektet, men har också god teoretisk grund. Ett enklare flödesschema har 
arbetats fram för att ge en överskådlig bild över arbetsmetoden. En mer detaljerad 
beskrivning återfinns i bilaga 3. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figur 2.6. Flödesschema arbetsmetod 

Flödesschemat i figur 2.6 visar förenklat arbetsgången enligt metoden. Nedan 
följer kortare förklaringar till de olika stegen. 

Problemformulering 
I det första steget formuleras problemet efter att det definierats av företaget. 
Formulering och noggrannare identifiering görs av författarna i samråd med 
handledare på InterSystem. 

Kriterieuppställning 
Efter insamling av nödvändig data, samtal med berörd personal samt 
litteraturstudier ställs kriterier upp. Kriterierna består av krav samt önskemål och 
hänsyn måste tas både till InterSystems behov vid montering samt slutkundernas 
önskemål. Verktyget parvis jämförelse kommer att användas för att systematiskt 
kunna jämföra kriterierna  och för att både HOQ och weighted objectives method 
kräver att alla kraven är viktade mot varandra. Parvis jämförelse användes 
eftersom det enligt Olsson(1995) är en mycket enkel metod för viktning.  

Idégenerering 
Framtagning av konceptidéer. Först tas ett stort antal koncept fram med enkel 
skissning. Koncepten sållas sedan succesivt och vidareutvecklas. I fasen kommer 
verktyget morphological chart att användas. Anledningen till detta är bland annat 
att det finns ett behov av att generera ett stort antal koncept på kort tid och enligt 
Huang (1999) är morphological chart metoden bland de effektivaste när det gäller 

Problemformulering Kriterieuppställning Idégenerering 

Konkurrentstudier Konstruktion Konstnadskalkyl 

Prototyp 
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idégenerering. Sållning av koncept sker i samråd med berörd personal på 
InterSystem. 

Konkurrentstudier 
Besök hos konkurrenter samt inhämtning av data från internet och broschyrer. 
Olika typer av lösningar studeras och analyseras. Även andra produktgrupper än 
de som arbetet avser är intressanta, då alternativ från andra användningsområden 
kan vara tillämpningsbara även på vår produkt. Konkurrentstudierna kommer att 
sammanställas i ett HOQ, främsta orsaken till detta är att en överskådlig blick av 
viktiga konstruktionsaspekter såsom konkurrerande produkter, dagens produkt 
samt relationer mellan kriterier och produktegenskaper erhålls. Andra orsaker är 
att enligt Kumar (2006) hjälper HOQ företag med att i högsta möjliga mån 
utveckla och konstruera produkter som uppfyller kundernas krav samtidigt som 
resursanvändandet minimeras. Kumar nämner också att HOQ kan användas inom 
alla område när det gäller att kontrollera kundernas krav. En annan anledning till 
varför QFD och HOQ har valt att användas är att Ullman (2010) beskriver 
metoden som den bästa för att samla in och behandla funktionella krav.  

Konstruktion 
För att sålla fram förslag som ska vidareutvecklas och konstrueras har författarna 
först använt sunt förnuft för att sedan använda weighted objectives method. 
Författarna har valt denna metod eftersom den enligt Cross (1994) är bra när det 
ingår flera grupper i ett konstruktionsprojekt, exempelvis som InterSystemAB och 
författarna i detta examensarbete. Med denna metod kan alla parter förstå 
resonemang kring valet på ett överskådligt och tydligt sätt. En annan orsak till att 
metoden används i detta examensarbete är att den belyser kravens viktning och på 
så sätt skapas en skillnad mellan viktiga och mindre viktiga krav även i 
urvalsmetoden.  

I det här steget vidareutvecklas ett eller ett fåtal alternativ från koncept till 
komplett 3D-modell. Enklare prototyp byggs också om detta är nödvändigt, likaså 
utförs erforderliga beräkningar. 

Kostnadskalkyler 
En komplett kostnadskalkyl tas fram för produkten, denna ska innefatta både 
materialkostnad samt beräknad monteringskostnad. Om mer än ett alternativ 
kvarstår utförs kostnadskalkyler för samtliga. 

Prototyp 
Om flera alternativ återstår väljs ett slutgiltigt av dessa ut. En fullskalig prototyp 
byggs för att säkerställa funktionen och för att kunna demonstreras för samtliga 
intressenter.  
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2.3 Förberedelser och insamling av data 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan i många fall liknas vid vardagliga samtal. Forskaren går 
in med vissa ramar, men låter diskussionen leva ganska fritt (Holme & Solvang 
1991). Olika typer av intervjuer finns också, dessa är strukturerade, semi-
strukturerade samt ostrukturerade (Kvalitativ metod, 2014). Ofta träder forskaren 
in i en roll som diskussionsledare.  

Fördelen med denna typ av intervju är att forskaren kan gå på djupet och få 
mycket information från respondenten. Eftersom intervjumetoden kan liknas vid 
ett vardagligt samtal finns också möjligheten att få individuella åsikter utöver de 
ingående frågor som ska besvaras (Jacobsen, 2002). 

Nackdelarna med kvalitativa intervjuer är svårigheten att tolka informationen som 
ges av respondenten samt att överföra denna till konkreta data. Intervjutypen 
lämpar sig på grund av resursskäl bäst för ett mindre antal respondenter (Holme & 
Solvang 1991). 

Observationer 
Ett förekommande sätt att samla in data är genom observationer. Observationer 
kan utföras antingen öppet eller dolt, det vill säga om syftet med deltagandet skall 
avslöjas för gruppen eller inte. Forskaren måste också bestämma om deltagandet 
skall vara aktivt eller passivt. Då forskaren deltar aktivt uppmuntras och startas 
aktiviteter i gruppen som observeras (Holme & Solvang 1991). 

Källanalys 
Att samla in data från skriftligt nedtecknat material är vanligt förekommande, då 
detta görs är det viktigt att utföra källanalys. Syftet med att granska de källor som 
används är att forskaren måste säkerställa dess ursprung och äkthet. I de fall det är 
möjligt bör flera oberoende källor användas (Holme & Solvang 1991). Denna typ 
av data, skriftligt nedtecknat material, kallas sekundärdata (Jacobsen 2002). 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning utgörs ofta av ett formulär eller en intervju och har 
förutbestämda frågor. Det pratas ofta om att gå från teori till empiri, det vill säga 
att operationalisera teoretiska begrepp (Holme & Solvang 1991). 

För att säkerställa att undersökningen ska bli så noggrann och träffsäker som 
möjligt brukar det pratas om dess giltighet och pålitlighet. Undersökningens 
pålitlighet kallas reliabilitet och bestäms av hur noggrann forskaren är vid 
informationsbearbetningen samt hur mätningarna utförs. Giltigheten för 
undersökningen kallas validitet och bestäms av hur väl den operationaliserade 
variabeln sammanfaller med den teoretiska variabeln (Holme & Solvang 1991). 

Insamling samt bearbetning av information 
Då en kvantitativ undersökning genomförs kan den av resursskäl oftast inte 
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utföras på hela den tänkta populationen. I vanliga fall görs ett urval av 
respondenter som anses representativa för hela populationen (Holme & Solvang 
1991). Den information som samlas in standardiseras då varje enhet inte kan 
behandlas på ett unikt sätt (Jacobsen 2002). 

Analys och tolkning av information 
Analys och tolkning av den information som utfallit ur undersökningen är viktig 
för att hitta mönster och tendenser. Olika statistiska metoder används för att 
urskilja detta, det är dessutom viktigt att kunna avgöra om en 
stickprovsundersökning gäller för hela populationen (Holme & Solvang 1991). 

2.3.3 Vald metod för datainsamling 
I detta examensarbete kommer författarna främst att använda sig av kvalitativa 
metoder för datainsamling. Anledningen till detta är att författarna kommer utföra 
stora delar av arbetet på plats hos InterSystem, det gör att det hela tiden är nära till 
diskussion med personalen för att få den information som söks. Nedan följer en 
lista på olika sätt författarna kommer att samla in data på.  

 Ostrukturerade intervjuer med personal samt leverantörer 
 Observationer, både med aktivt och passivt deltagande 
 Kontrollerade experiment 
 Skriftligt nedtecknat material 

 
Under arbetets gång kommer en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 
att användas. Anledningen till detta är att kvalitativ data ibland behöver 
kvantifieras för att kunna anlyseras. 

Då författarna har ambitionen att datainsamlingen ska ha så hög reliabilitet som 
möjligt kommer både intervjuer samt bearbetning av den information som 
inhämtats att utföras med stor noggrannhet, samt att data kommer att samlas in 
från flera olika källor. För att upprätthålla datainsamlingens validitet kommer 
författarna se till att den teoretiskt definierade variabeln samt den 
operationaliserade variabeln kommer att överensstämma i så hög utsträckning 
som möjligt. Detta innebär att författarna kontinuerligt kommer att kontrollera 
giltigheten av den data som samlas in. Detta kommer att utföras genom att 
jämföra de teoretiska frågeställningar som ställs upp med den data som samlats in. 
Den problemdefinition som arbetas fram under projektets början kommer att vara 
till stor nytta för detta. 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet Teoretisk referensram beskrivs den teori som kommer att användas i 
examensarbetet. De teorier bestående av verktyg, filosofier och dylikt som 
beskrivs grundar sig på fackmannamässig litteratur samt vetenskapliga artiklar. 
Utöver detta kommer läsaren till sist att få en inblick i hur uppdragsgivaren 
arbetar med flera av dessa teorier. 

3.1 DFA 
Design for assembly (DFA) är en teori som syftar till att göra 
konstruktionsförändringar på en produkt för att på så sätt minska monteringstiden 
och spara pengar. Servicevänligheten och kvaliteten på slutprodukten kan också 
öka med hjälp av DFA (Gerard 1997). Zulki (2008) nämner att övergången från 
konstruktion till produktion går smärtfriare om DFA använts. Listan med positiva 
effekter av DFA kan göras längre med bland annat lägre lagringstid, snabbare 
materialflöde genom produktionen och snabbare produktionsflöde (Boothroyd 
1987).  

Som nämnts tidigare så är huvudsyftet med DFA att minska monteringstiden för 
en produkt. Detta görs genom att analysera produkten utifrån de två steg som 
teorin kring DFA är uppdelad i. Det första steget innebär att produkten ska 
analyseras för att få en uppfattning om hur många delar produkten kan minskas 
med. Den andra delen innebär att monteringsbarheten av delarna ska underlättas 
(Boothroyd 1987). 

Boothroyd (1987) beskriver att det första steget är viktigast och i detta steg kan tre 
frågor kring varje detalj ställas. Frågorna hjälper konstruktören att bestämma om 
detaljen måste existera och hur den då ska vara konstruerad. De tre frågor som 
Boothroyd (1987)  nämner är: 

 När produkten används, kommer denna detalj röra sig i förhållande till 
produkten det vill säga; är detaljen rörlig? 
 

 Måste denna detalj bestå av ett annat material än de andra delarna? 
 

 Måste denna detalj vara separerad från de andra delarna för att den ska 
kunna monteras eller för att produkten ska vidhålla sin ursprungliga 
funktion?  
 

Den andra delen av teorin syftar till delarnas monteringsbarhet ska förbättras. I 
detta steg analyseras varje detalj i syfte att göra den så enkel som möjligt att 
montera. Det kan exempelvis röra sig om att konstruera detaljen så den får 
symmetri vilket leder till att den aldrig kan monteras på fel håll. Det kan också 
handla om att konstruera hjälpmedel som skåror, fasningar, stag och så vidare, 
som hjälper montören att placera detaljen på rätt plats (Gerard 1997). 
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Figur 3.1. Exempel på konstruktionsförändringar som kan göras för att underlätta monteringen. 

Design for assembly (DFA) och design for manufacturing (DFM) är traditionella 
metodiker som syftar till att förenkla övergången mellan konstruktion och 
produktion. Både DFA och DFM ingår i ett generellt begrepp kallat Design for x. 
X:et står för olika område bland annat cost (DFC), quality (DFQ) och testability 
(DFT). På senaste tiden har DFX utökats med flera olika områden med bland 
annat Design for enviroment (DFE). Enligt ny forskning så fokuseras det även 
mycket på kommunikationen mellan produktkonstruktörerna och återförsäljarna 
så att leveranserna och servicevänligheten blir så bra som möjligt (Harkonen 
2011). 

3.2 QFD 
Quality Function Deployment (QFD) är en väl använd metod som syftar till att 
redan på konstruktionsstadiet försäkra sig om god produktkvalitet genom att 
lyssna på kundönskemål och sätta upp tydliga specifikationer och mål. En styrka 
med metoden är den goda överblick som ges över olika segment i 
produktutvecklingsfasen (Ullman 2010). Ullman (2010) nämner följande fem 
viktiga områden som lyfts fram av metoden: 

 Att lyssna på kundernas önskemål. 
 

 Utveckla specifikationer och mål för produkten. 
 

 Ta reda på hur väl specifikationerna uppfyller kundernas önskemål. 
 

 Utvärdera hur konkurrenternas produkter uppfyller målen. 
 

 Upprätta fysiska mål att arbeta mot. 
  

På grund av sina många fördelar och filosofin att få med kundens önskemål på ett 
effektivt sätt i produktutvecklingen gör att metoden är väl använd inte bara i 
tillverkningsindustrin utan även i exempelvis sjukvården, mjukvaruutveckling och 
turismnäringen (Shen et al. 2000). 

3.3 HOQ 
För att på ett överskådligt och effektivt sätt kunna arbeta med QFD-metoden 
används verktyget House Of Quality (HOQ). Verktyget består av matriser som 
utgör olika rum i ett hus, då arbetet med QFD-metoden succesivt fortskrider enligt 
de områden som nämns ovan, fylls de olika rummen med information (Ullman 
2010). 



3. TEORETISK REFERENSRAM 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. En bild som beskriver ett enklare HOQ. 

I ett HOQ återfinns i vanliga fall sex matriser eller ”rum”, men fler matriser 
tillkommer ibland för att samla mer information i huset (Shen et al. 2000). Nedan 
följer en förklaring av de olika matriserna i huset (Bergman & Klefsjö 2012): 

A. Kundönskemål. Önskemål som samlats in från kunder, dessa behöver 
inte vara mätbara. Dessa önskemål viktas för att rangordna hur stor 
betydelse de har för kunden. 
 

B. Konkurrensjämförelse. Den egna produkten jämförs med 
konkurrenternas och värderas efter hur väl produkten uppfyller 
kundönskemålen. 
 

C. Produktegenskaper. Mätbara egenskaper hos produkten. 
 

D. Sambandsmatris. Med symboler eller siffror anges hur stark koppling 
som finns mellan kundönskemålen och produktegenskaperna. 
 

E. Sambandsmatris. Plus, minustecken eller liknande tecken används i 
husets tak för att visa sambanden mellan olika produktegenskaper. 
Matrisen visar om en produktegenskap påverkar en annan egenskap 
positivt respektive negativt vid förändring. 
 

F. Teknisk konkurrensjämförelse. Här jämförs hur väl den egna samt 
konkurrenternas produkter uppfyller produktegenskaperna. 
 

3.4 Morpholigical-chart metoden 
Morphological- chart metoden uppfanns på 60-talet. Metoden användes från 
början för att utveckla jet-motorer men är idag en av de effektivaste metoderna för 
att generera konceptidéer tidigt i konstruktionsfasen (Lo et. al 2010). 
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Enligt Ullman (2010) är metoden uppdelad i tre steg. Första steget innebär att 
produkten delas upp efter de delfunktioner produkten har. Ullman (2010) 
exemplifierar detta genom att beskriva konstruktionen av en skruvtving. 
Produkten delas då upp i fyra funktioner, en av dessa är låsmekanismen som låser 
tvingen i spänt läge. 

Andra steget innebär att generera så många koncept som möjligt till de olika 
delfunktionerna. Koncepten beskrivs genom grova skisser samt en kortare skriftlig 
beskrivning (Ullman 2010). I exemplet med skruvtvingen skapas i detta steg så 
många idéer som möjligt vilka uppfyller respektive funktion. 

Tredje steget syftar till att kombinera koncept från olika delfunktioner för att finna 
kompletta produktlösningar som uppfyller samtliga funktionskrav (Ullman 2010). 
I exemplet med skruvtvingen kombineras en idé från varje funktion för att skapa 
en komplett skruvtving med diverse funktioner (Ullman 2010). 

3.5 Weighted objectives method 
Weighted objectives method är en metod för att utvärdera olika 
konstruktionskoncept. De koncept som utvärderas jämförs mot kriterierna som 
ställts upp tidigare i konstruktionsfasen (Delft University 2014).  

För att en rättvis jämförelse mot kriterierna ska kunna utföras, måste kriterierna 
först viktas. Detta innebär att varje kriterie tilldelas en ”relativ vikt”, för att ta 
fram denna finns flera olika metoder. Ett alternativ är att rangordna samtliga 
kriterier, från mest viktig till minst viktig. Baserat på rangordningen tilldelas de 
sedan en siffra som beskriver kriteriernas relativa vikt (Cross 1994). 

När kriterierna erhållit sin relativa vikt ställs de upp radvis i en matris. De 
konstruktionskoncept som ska utvärderas ställs upp i kolonner och bör vara 
mellan tre och fem till antalet. När allt är uppställt tilldelas varje koncept en siffra 
(vanligtvis mellan noll och tio) för hur väl varje kriterie uppfylls. Till sist 
multipliceras varje erhållen siffra med den relativa vikten för varje kriterie, 
därefter summeras resultaten för varje koncept. Det konceptet med högst värde är 
att föredra (Delft University 2014). 

3.6 Ergonomi 

Enligt Bohgard (2011) är arbetet en central del i de flesta människors liv och goda 
arbetsförhållanden är grunden i ett produktivt och friskt liv. Bohgard (2011) anser 
också att teknik och teknikutformning ofta är helt avgörande för arbetsmiljön på 
en arbetsplats.  

Det internationella ergonomisällskapet (IEA) definierar ergonomi som: 

”Ergonomics is the scientific discipline concerned with the understanding of 
interactions among humans and other elements of a system, and the profession 
that applies theory principles, data and methods to design in order to optimize 
human well-being and overall system performance.”  

Enligt en artikel på arbetarskydd.se (2014) uppgår kostnaderna för 
belastningsskador på arbetsplatser varje år till miljontals kronor. Enligt 
arbetsmiljöverket (2013) anmäldes det år 2011 4400 belastningsskador. För att 
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minska denna typ av skador bör arbetsplatser vara ergonomiskt utformade, detta 
minskar påfrestningar på kroppen och därmed risken för belastningsskador. 

Bohgard et.al (2010) nämner åtta riktlinjer för hur en arbetsplats bör vara 
utformad för att minska påfrestningar på kroppen (se bilaga 4).   

Det är inte enbart kroppsställningar vid belastning som har ergonomisk betydelse 
för kroppen utan även variationen av arbetspositioner gör skillnad. Salvendy 
(2012) beskriver hur verktyg/detaljer på en arbetsplats bör vara placerade för att 
vara gynnsamma för kroppen och för att uppnå en högre produktivitet. 
Rekommendationer i detta avseende är följande: 

 Detaljer som används högfrekvent samt kritiska detaljer bör vara 
placerade centralt på arbetsytan eller till vänster för en vänsterhänt 
person samt till höger för en högerhänt person. 
 

 Detaljer som ska användas i en förutbestämd sekvens placeras med 
fördel i ordningen de ska användas. 
 

 Detaljer som är viktiga för produkten bör vara placerade nära platsen där 
de ska monteras. 
 

 Detaljer som är relaterade till en viss funktion bör vara grupperade. 
 

Eftersom ergonomins syfte är att anpassa arbetsplatsen till människan så måste det 
ske kompromisser i den ergonomiska konstruktionen på grund av den mänskliga 
variationen. En bra arbetshöjd för en person som är 1,5m lång är för låg för en 
person som är 2m lång (Arbetsmiljöverket 2011). 

3.7 Antropometri 
Vid konstruktion av arbetsplatser är det viktigt att dimensionera mått efter 
människan. Antropometri definieras enligt nationalencyklopedin.se (2014) som 
läran om människokroppens måttförhållanden och betraktar människans mått, 
räckvidder, kroppställningar och så vidare. Det är alltså statistiska mått på 
människors variationer i dessa avseenden (Bohrgard et. al 2010). 

Vid dimensionering av en arbetsbänk kan det samlas in antropometrisk data på två 
sätt, antingen genom att undersöka måtten på de personer som ska använda 
arbetsbänken eller utnyttja färdiga studier. 

Vid användning av antropometri anser Bohrgard et. al (2010) att de följande 
förutsättningarna är nödvändiga: 

Design för den största individen 
När det gäller begränsade rörelseutrymmen ska arbetsplatsen vara dimensionerad 
efter en man av den 95:e percentilen. Den 95:e percentilen betyder att 95 % av 
alla män är mindre och därmed får plats. 

Design för minsta individen 
När dimensioneringen gäller räckvidd bör så många som möjligt nå objektet i 
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fråga. Därför rekommenderas det att använda sig av folk från den 5:e percentilen. 
Detta betyder att 5 % av befolkningen inte når objektet medan 95 % gör det. 

Design för alla 
Eftersom ett arbetsbord används av flera olika människor, både män och kvinnor 
från alla delar av världen, är det rekommenderat att ha vissa justeringsmöjligheter 
av till exempel arbetsbordets höjd. Justeringsbarheten ska vara mellan 5:e 
percentilen och 95:e percentilen. 

Design för medelindividen 
Ibland finns det inte möjlighet att göra konstruktionen justerbar på grund av till 
exempelvis ekonomiska skäl, i dessa fall bör arbetsplatsen vara designad för 
medelindividen. 

Design för funktionshinder och speciella populationer 
Dagens samhälle strävar efter att allt ska göras tillgängligt för alla personer 
oavsett om personen är rullstolsbunden eller har något annat funktionshinder. 
Därför är det lämpligt att ta detta i beaktande vid dimensionering av arbetsplatser.  

Föreskriften om belastningsergonomi från Arbetsmiljöverket (2011) behandlar 
flertalet aspekter och rekommendationer om hur en arbetsplats bör vara utformad 
för att vara ergonomisk.  

3.8 Maskindirektivet 
Det första maskindirektivet infördes år 1989 av EU och har till uppgift att uppnå 
ett starkt skydd för hälsa och säkerhet samt att möjliggöra fri handel av maskiner 
inom EU. Maskindirektivet 2006/42/EG (Svensk beteckning: ASF 2008:3) trädde 
i kraft den 29 december 2009 och ersatte därmed maskindirektivet 98/37/EG. 
Några av förändringarna som gjordes var (”Det nya maskindirektivet 
2006/42/EG”): 

 Införandet att ett nytt begrepp kallat ”delvis fullbordad maskin” som 
innebar att tillverkaren av en ofullständig maskin som skulle monteras 
tillsammans med en annan för att bli komplett. Denna maskin behövde 
ha relevant teknisk dokumentation, monteringsanvisningar samt en 
försäkran om inbyggnad. 
 

 CE-märket ska placeras intill maskinskylten. Denna skylt ska ha 
uppgifter om tillverkningsår, tillverkare och typbeteckning. 
 

 Fasta skydd på en maskin skall vara fastsatta med oförlorbara skruvar. 
Detta betyder att om skyddet tas bort så måste skruvarna sitta kvar på 
skyddet. 
 

 Gränsen för en maskins ljudnivå har sänkts från 85 till 80dB(A). 

 Kraven på hur hand-armvibrationer och helkroppsvibrationer är 
redovisade ändras och dessutom måste numera mätosäkerheten anges 
vid mätning av vibrationer och buller. 
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3.9 Tillverkningsmetoder 
 

Extrudering 
Enligt Jarfors et. al (2010) möjliggör extrudering tillverkning av profiler med 
såväl simpla som komplexa tvärsnittsgeometrier. Extrudering kan utföras på bland 
annat plast, aluminium, stål och koppar men används oftast på aluminium eller 
plast på grund av materialens fördelaktiga flytspänning och förmåga att ”svetsa 
ihop sig”.  

Vid extrudering av aluminium placeras ämnet i en extruderingsmaskin där det 
hettas upp till 450ºC därefter pressas metallen med hydralik genom en matris. 
Matrisen utgörs av en metallskiva där profilens tvärsnittsgeometri finns utskuren. 
Materialet passerar matrisen och intar då profilens önskade form (Jarfors et. al 
2010). 

 

 

 

 

Figur 3.3. Schematisk bild av extruderingen 

Vid extrudering av plast används en annan typ av extruderingsmaskin. 
Plastblandningen placeras då i en tratt och matas sedan succesivt in i maskinen 
och hettas upp till rätt temperatur. I maskinen finns en matarskruv som 
transporterar plastmassan till ett munstycke som bestämmer vilken form profilen 
ska få. Extruderingsmaskinen har stora likheter med en formsprutningsmaskin 
som beskrivs nedan (Ullman 2003). 

Formsprutning 
Formsprutning är den vanligaste metoden att använda vid tillverkning av 
plastprodukter. Som nämndes tidigare så har denna metod stora likheter med 
extruderingsmetoden, den största skillnaden är att i denna metod formar inte 
munstycket produkten utan detta görs av en tillhörande form. Eftersom metoden 
förutsätter en form gör det den lämplig för komplicerade geometrier, det är dock 
viktigt att ta hänsyn till släppvinklar, ingötets placering och andra 
gjutningsriktlinjer vid konstruktion (Jarfors et. al 2010). 
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Figur 3.4. Schematisk bild av formsprutning. 

Vid formsprutning fylls en behållare med plastgranulat. Behållaren förser 
matarskruven med plast som värms upp och trycks mot mynningen i 
formsprutningsmaskinen. När en lagom mängd plast hettats upp till rätt 
temperatur (175-275ºC) förs matarskruven framåt vilket trycker ut plastmassan 
genom munstycket och in formen. I formen kyls plastdetaljen ner tills den stelnat 
därefter öppnas formen så att detaljen kan plockas ut (Ullman 2003). 

3.10 Laserbearbetning 
Enligt Ion (2005) är laserskärning en bra metod att skära material när det 
eftersträvas hög produktivitet, hög kvalitet på snittytan samt lite spill. Majumdar 
(2003) menar också på att andra fördelar är att processen kan helautomatiseras, 
kräver ingen kontakt och kräver ingen efterbehandling. 

Enligt Ion (2005)  bygger laserskärning på en teknik där laserstrålar koncentreras 
till en punkt som riktas mot materialet som ska bearbetas. Material som har låg 
viskositet i smält form, till exempel metaller, termoplaster och legeringar, smälts 
där de träffas av lasern och med hjälp av gas blåses det smälta materialet bort. 
Denna metod kan maximalt användas på material tunnare än 8 mm i tjocklek. 

Den tidigare beskrivna metoden är den vanligast förekomande men det finns fyra 
andra metoder att skära i material med laser. De andra metoderna är: 

 Förångning- Vid förångning används en laserstråle 100 gånger starkare 
än i den metod som beskrevs tidigare. Den starka lasern förångar 
materialet. 
 

 Ritsning- Används främst till keramer samt vissa glas och kompositer. 
Ristningen syftar till att göra en skåra i materialet där materialet sedan 
kan brytas av. 
 

 Kemisk nedbrytning- Laserstålen bryter de kemiska bindningar som 
finns i materialet och skapar på detta sätt ett snitt. 
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 Aktiv gas skärning- I denna metod används en gas som reagerar 
exotermiskt med materialet som ska skäras. Oftast använd syre eller luft 
som gas. 

 

Laserskärning har fler fördelar förutom den höga produktiviteten och kvaliteten, 
bland annat så kan laserskärningsroboten programeras att skära ut mycket 
komplicerade geometrier med en tolerans mellan 0,05mm och 0,1mm (Ion 2005). 
Laserskärning ersätter ofta vanlig gasskärning på grund av snittytan med hög 
kvalitet samt att det kan skära i flera sorters material som annars kan vara 
svårskurna (Nationalencyklopedin.se 2014).  

3.11 Material 

3.11.1 Aluminium 
Aluminium är näst efter järn den mest använda metallen idag. Metallen är 
förhållandevis ung, första gången någon lyckades framställa aluminium var under 
slutet av 1800-talet. Några av fördelarna jämfört med stål är bland annat hög 
hållfasthet i förhållande till densitet, god tillverkningsbarhet samt relativt låg 
miljöpåverkan främst på grund av hög återvinningsbarhet (SAPA 2009). 

Idag ökar efterfrågan på aluminium ständigt, inte minst på extruderade profiler. 
Materialet används i allt fler olika branscher, bland dem finns bland andra 
fordonsindustrin, byggindustrin och förpackningsindustrin (SAPA 2009). Inom 
branscher där viktbesparing är av stor betydelse används aluminium allt mer, inte 
minst i bilindustrin. Mellan år 1995 och 2000 ökade användandet av aluminium i 
bilar med 80 % (Miller et al. 2000). 

Materialegenskaper aluminium (Bonde-Wiiburg 1992): 

 Densitet: 2,7 g/cm
3
 

 Draghållfasthet: 50-275 MPa 

3.11.2 Plast 
Det första kommersiella plastmaterialet anses vara celluloid som utvecklades 
under mitten av 1800-talet. Användningen av plast tog fart under början och 
mitten av 1900-talet, då bland annat bakeliten, PVC-plasten och epoxiplasten 
framställdes för första gången. Bland goda egenskaper för plaster brukar man 
nämna bland annat låg densitet, god el/värmeisoleringsförmåga samt god 
korrosionsbeständighet (Ullman 2003). 

Ett vanligt plastmaterial som ofta används som skyddsglas, skyddssköld med 
mera är polykarbonat. Egenskaper som skiljer polykarbonat från många andra 
plaster är bland annat hög transparens, god draghållfasthet och mycket hög 
slagtålighet (Sarva 2007). 

Materialegenskaper polykarbonat (Bonde-Wiiburg 1992): 

 Densitet: 1,2 g/cm
3
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 Draghållfasthet: 55-65 MPa 

3.12 Hållfasthetslära 
Hållfasthetslära är en viktig grundsten inom ingenjörs- och konstruktionsarbete. 
Förmågan att kunna analysera hur en konstruktion beter sig vid olika belastningar 
är centralt för att kunna undvika att en konstruktion fallerar. Om 
materialpåkänningarna blir för höga kan ett brott inträffa som följd, antingen 
direkt eller efter en tid. Bland de viktigaste definitionerna inom hållfasthetslära är 
definitionen av normalspänning, som kan definieras enligt följande (Dahlberg 
2001): 

Ϭx=N/A    (3-1) 

En metod som blivit allt vanligare vid hållfasthetsberäkningar är Finita 
elementmetoden (FEM). Metoden bygger på att modellen som ska analyseras 
delas upp i flera små element, så kallade ”finita element”. Varje element sitter 
ihop i speciella punkter som kallas ”noder”. Själva beräkningen utförs med 
matrisalgebra, där man i olika matriser assemblerar laster, randvillkor och 
materialdata. Formeln för endimensionell assemblering kallas 
elementstyvhetssambandet ser ut som följande: 

keue = Fe     (3-2) 

Tidigare gjordes dessa beräkningar för hand, men idag görs det med hjälp av 
datorer. De flesta moderna CAD-system har en inbyggd FEM-modul (Nilsson 
2012). 

3.13 Företagets ställning i förhållande till teknikfronten 
 
Metodik 
InterSystems arbetsmetodik vid konstruktion av nya pallasterare varierar mellan 
projekten. Företaget följer inte metoderna som beskrivs av Olsson (1995), Cross 
(1994) eller Ullman (2010) utan använder sig istället av en metod som grundar sig 
i begreppet ”learning by doing”. Konstruktionen arbetas fram utifrån 
konstruktörernas erfarenheter från tidigare projekt samt annan arbetlivserfarenhet. 
 
InterSystem arbetar mycket nära sina återförsäljare och det är dessa som sköter 
mycket av kundkontakten vid försäljningar. Kunden kontaktar någon av 
InterSystems återförsäljare och diskuterar tillsammans fram en lösning som 
uppfyller kundens krav. Konceptet vidarebefordras därefter till InterSystem där 
den slutgiltiga produkten konstrueras och realiseras. 
 
DFX 
Vid konstruktion av företagets produkter prioriteras: säkerhet, funktion, 
servicevänlighet och användarvänlighet vilket ger indikationer på användning av 
bland annat ”design for service” (DFS). Det finns ingen speciell metodik på 
företaget för att säkerställa att dessa prioriteras utan det belyses kontinuerligt 
under konstruktionsprocessen. 
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Ergonomi 
Det görs inga ergonomiska anpassningar av pallastarna förutom när det gäller de 
fyra egenskaperna som nämndes tidigare. Orsaken till detta är att maskinerna har 
en så pass hög automatiseringsgrad att detta inte anses vara nödvändigt. Däremot 
används ergonomi i produktionen för att underlätta monteringen. 
 
Simulering 
InterSystem använder inga hjälpmedel för att prediktera resultatet av de 
konstruerade produkterna utan nyttjar även inom detta område erfarenheter 
erhållna från tidigare projekt.   
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4. Resultat   
I detta kapitel kommer de resultat som uppkommit under arbetets gång stegvis att 
presenteras. Då många av de resultat som uppkommit är redovisade i tabellform 
hänvisas läsaren i flera av delarna till bilagor. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring resultaten.  

4.1 Genomförande 

4.1.1 Produktdefinition 
Produkten 
En total översyn av den beklädnad bestående av rutor samt dörrar som idag sitter 
monterat på InterSystems pallastare kommer att utföras. Översynen inkluderar 
nykonstruktion av rutor och dörrar samt översyn rörande monteringen av dessa. 
För monteringen kommer någon slags montageplats att utvecklas. 

Omgivning 
Pallastarna, där maskinbeklädnaden ingår säljs av InterSystem till kunder över 
hela världen. Beroende på lokal och vilken produkt som lastas av pallastaren 
kommer beklädnaden att utsättas för vissa kemikalier samt temperaturskillnader. 
Montageplatsen kommer att vara permanent stationerad i InterSystems 
monteringsverkstad. 

Människa 
De individer som kommer i kontakt med inklädnaden är de som på något sätt 
hanterar pallastaren. Vid nymontage hanteras skyddsrutorna och dörrarna av 
InterSystems monteringspersonal. Då pallastaren är levererad till kund kommer 
även personal hos kunden att komma i kontakt med beklädnaden. Gällande 
montageplatsen kommer denna endast att användas av InterSystems 
monteringspersonal. 

Ekonomi 
De ekonomiska faktorer vi kommer att beakta är dels totalkostnaden för en ruta 
respektive dörr. Rutan och dörrens totala kostnad får inte överstiga dagens 
kostnad vilket innebär att rutans totala kostnad (materialkostnad + arbetskostnad)  
får inte överstiga 954 kr och dörrens totala kostnad (materialkostnad + 
arbetskostnad) får inte överstiga 999kr. Den andra ekonomiska faktorn vi kommer 
att beakta är materialkostnaden för montageplatsen som inte får överstiga 35000 
kr. För montageplatsen kommer inte arbetstiden för tillverkning beaktas eftersom 
detta görs av InterSystems egen personal och det utförs dessutom bara en gång. 

4.2 Dagens lösning 
Maskinbeklädnad 
Den beklädnad som idag används för pallastarna består av en 6 mm tjock 
polykarbonatskiva som omges av en aluminiumprofil, profilerna förbinds av en 
plastvinkel. På rutor monteras ett kvartsvarvslås för upphängning på maskinen, 
dörrarna monteras med gångjärn.  

 



4. RESULTAT 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Dagens maskinbeklädnad. Bilden visar en två dörrar. 

Montage och montageplats 
Monteringen av beklädnaden sker idag dels på en provisorisk bänk eller på golvet, 
beroende på rutstorlek. Arbetsgången består i stora drag av att aluminiumprofiler 
kapas och geras, dessa monteras sedan med hjälp av gummiklubba. Därefter 
borras hål för nitning och fästen. En fullständig lista över monteringsförloppet 
finns i bilaga 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Dagens provisoriska montageplats. 

4.3 Kriterier 
För att sammanställa InterSystems krav och önskemål både för 
maskinbeklädnaden samt montageplatsen gjordes två separata 
kriterieuppställningar som finns i bilaga 5 och bilaga 6. Dessa arbetades fram i 
samråd med konstruktionsansvarige Erik Johnsson samt produktionsansvarige 
Roger Hultgren. Kriterieuppställningarna uppdaterades kontinuerligt under 



4. RESULTAT 

26 
 

projektet, främst på grund av dialog med konstruktörer och montörer på 
InterSystem. 

För att urskilja de viktigaste kriterierna gjordes i samband med 
kriterieuppställningen en viktning. Liksom för kriterieuppställningen utarbetades 
två separata viktningar, med hjälp av metoden parvis jämförelse. Resultatet från 
viktningarna finns i bilaga 7 och 8. Bland de viktigaste kriterierna för 
maskinbeklädnaden finner författarna ”Måste uppfylla maskindirektivet 
2006/42/EC” och ”Rutan ska vara fast i sitt läge på maskinen och inte falla 
bort”. För montageplatsen placerar sig ”Måste uppfylla maskindirektivet 
2006/42/EC” samt ”Korrosionsbeständigt” högst.  

4.4 Idégenerering   
Projektets nästa steg var Idégenerering, där koncept genererades med hjälp av 
Morphological-chart metoden. För bästa användning av metoden delades 
maskinbeklädnaden upp i flera delar, bestående av ramsystem, fäste ruta/ram samt 
upphängning på maskin. För montageplatsen blev uppdelningen jiggsystem och 
stativ. 

På grund av alla möjliga kombinationer i Morphological-chart matriserna föll 
cirka 1800 koncept ut för maskinbeklädnaden och cirka 400 för montageplatsen. 
Samtliga Morphological-chart matriser finns i bilaga 9 och 10. Förklaringar kring 
alla idéer återfinns i bilagor 11,12,13,14 och 15. 

4.5 QFD  
Under projektets gång användes QFD-metoden för att på ett överskådligt sätt 
kunna jämföra de konkurrerande alternativen på marknaden med InterSystems 
ursprungliga system. Två separata HOQ för maskinbeklädnaden och för 
montageplatsen utarbetades och finns i bilaga 16 och 17.  

I de HOQ som arbetats fram har tekniska specifikationer med målvärden 
utarbetats, dessa har sedan ställts i relation till kriterierna. Utöver målvärden och 
kriterier finns också konkurrerande alternativ, dessa är viktade både mot kriterier 
och målvärden. Information kring konkurrerande alternativ har samlats in och 
finns i bilaga 18 och 19. 

De två HOQ som utarbetats har varit ett stort stöd och hjälpmedel under projektets 
gång. För maskinbeklädnaden märker det konkurrerande alternativet ”ABB 
Robotcell” ut sig genom att viktas högt gentemot de viktigaste kriterierna. 
Gällande montageplatsen märker konkurrenten ”Jula Meec sågbord” ut sig 
gällande flera av de viktiga kriterierna. 

4.6 Sållning  
För att urskilja förslag ur den stora mängd som utföll vid idégenereringen sållades 
förslagen med hänsyn till kriterierna och dess viktade värde. Till en början 
användes sunt förnuft för att i omgångar få ner antalet till cirka 10-15 stycken. 

Då antalet behövde minskas ytterligare för att bli hanterbart för 
vidarekonstruktion, användes Weighted objectives method för att jämföra de 
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kvarvarande förslagen mot de varandra. Weighted objectives method för både ruta 
och montageplats finns i bilaga 52 och 53. 

4.6.1 Vidarekonstruktion av sållade förslag 
I nästa steg vidareutvecklades de förslag som fallit ut ur sållningen. För 
maskinbeklädnaden slogs förslag ett och fyra ihop, då de var så pass lika. I 
fortsättningen kallas förslaget ett. För montageplatsen återstod de tre ursprungliga 
förslagen. Vidareutvecklingen av samtliga förslag skedde i samråd med personal 
vid konstruktions- och produktionsavdelningen på InterSystem. Bilder och 
förklaringar till de vidareutvecklade förslagen finns i bilaga 20.  

4.7 DFA 
I projektets nästa steg utvärderades och anpassades maskinbeklädnaden enligt 
DFA i syfte att förenkla montering och hålla ner antalet unika komponenter. 
Maskinbeklädnaden utvärderades enligt en mall där resultatet finns presenterat i 
bilaga 21 och 22. 

4.8 Finsållning 
För att projektet skulle kunna fortlöpa på ett effektivt sätt var det i detta stadie 
nödvändigt att välja ut ett förslag från de som återstod för maskinbeklädnaden 
respektive montageplatsen. Denna urskiljningsprocess skedde i nära samråd med 
konstruktions- och produktionsavdelningen på InterSystem. Den kunskap som 
tillbringats samt sunt förnuft var viktiga stöttepelare i det slutgiltiga valet.  

De förslag som kom att utgöra de slutliga lösningarna blev för 
maskinbeklädnaden förslag ett samt för montageplatsen förslag 13. 

  



4. RESULTAT 

28 
 

4.9 Modellering och simulering 
Då det är av stor vikt att kunna prediktera resultatet av både maskinbeklädnaden 
och montageplatsen har dessa 3D-modellerats, samt att erforderliga beräkningar 
har gjorts med hjälp av FEM. Nedan visas 3D-modellerade bilder av dörren, rutan 
och montageplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. 3D-modellerade bilder föreställande ruta, dörr samt montageplats. 

Gällande beräkningar har det visat sig att för maskinbeklädnaden (främst dörren) 
har instabilitet i polykarbonatskivan varit mest kritisk, för montageplatsen har 
tyngdpunktsläget varit den kritiska faktorn. Beräkningarna i sin helhet finns i 
bilaga 23. 

4.10 Komponentval 
För att välja rätt komponenter både till maskinbeklädnaden och montageplatsen 
har ett utförligt komponentval gjorts. Metoden för komponentval som har använts 
är plagierat val, vilket innebär att i de flesta fall används komponenter som redan 
sedan innan använts av InterSystem. Orsaken till detta var främst av praktiska 
skäl, InterSystem hade god kunskap om lämpliga komponenter som exempelvis 
fästelement samt god kontakt med flera leverantörer. Resultatet av 
komponentvalet finns i bilaga 24. 

De komponenter som konstruerats av författarna och kommer tillverkas av 
InterSystems underleverantörer är följande: aluminiumplåtarna a1, a2, a3 (bilaga 
43-45), rutvinkel (bilaga 46), handtagsvinkel (3D-modell), vinkeljigg (bilaga 35), 
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handtagsjigg (bilaga 47) samt ändjigg (bilaga 48). Aluminiumplåtarna samt 
rutvinkeln kommer att laserskäras, jiggarna tillverkas med hjälp av fräsning och 
handtagsvinkeln kommer formsprutas. Övriga komponenter är 
standardkomponenter även om vissa bearbetas någon av InterSystem själva. 

4.11 Kostnadskalkyl 
Nästa steg i projektet var att ta fram kostnadskalkyler. För maskinbeklädnaden 
gjordes två kalkyler, en för skyddsrutan och en för dörren. För dessa 
kostnadskalkyler togs även kostnad för arbetstid med i beräkningen då denna 
påverkar totalpriset för maskinbeklädnaden. En kostnadskalkyl för den befintliga 
maskinbeklädnaden togs också fram, i syfte att kunna jämföra dessa. Det 
resultatet visar är att totalkostnaden för den gamla och för den nya 
maskinbeklädnaden är relativt lika, det som skiljer är främst att arbetskostnaden är 
lägre men att materialkostnaden är högre. 

För montageplatsen togs också en kostnadskalkyl fram. Här beaktades inte 
kostnaden för arbetstid, då maskinen inte ska levereras till extern kund utan 
brukas av InterSystem själv. 

Samtliga kostnadskalkyler finns redovisade i bilaga 25,26 och 27. 

4.12 Detaljkonstruktion 
Ritningar har gjorts efter företagets standarder och kan därför misstolkas för att 
vara ofullständigt måttsatta. Detta har gjorts för att underlätta för företaget vid 
användning av författarnas lösningar. 

4.13 Prototyp 
För att kunna verifiera de resultat som uppkommit under projektets gång byggdes 
en fullskalig prototyp av en dörr. Tack vare prototypen upptäcktes fler mindre 
brister i konstruktionen som därefter kunde åtgärdas. Ett problem som upptäcktes 
var instabilitet vid öppning av dörren. Detta kunde åtgärdas genom att låta 
handtaget vara uppdelat i tre delar, varav två längs dörrens kortsidor. Ändringen i 
konstruktionen gjorde att handtaget i sig fungerar som en stabiliseringsram för 
dörren. 

4.14 FMEA 
Den sista delen i projektet var att ta fram en konstruktions-FMEA. Totalt gjordes 
tre stycken konstruktions-FMEA, en för dörren, en för rutan och en för 
montageplatsen. Samtliga konstruktions-FMEA har varit till nytta under slutfasen 
av projektet, men kommer inte minst att vara till nytta i framtiden för att enkelt 
hitta möjliga felorsaker. Samtliga konstruktions-FMEA finns redovisade som 
bilaga 28,29 och 30. 

4.15 Diskussion kring resultat 
Ursprungligen var tanken att detta examensarbete skulle resultera i att fullskaliga 
prototyper togs fram både för maskinbeklädnaden och för montageplatsen. 
Prototypen av montageplatsen var också tänkt att tjänstgöra som ordinarie 
montageplats efter eventuella justeringar och kontroller.  
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Då arbetet med maskinbeklädnaden krävde mer tid än som ursprungligen avsatts, 
beslutades det att någon prototyp av montageplats inte skulle byggas. Därför togs 
det endast fram en 3D-modell samt ritningsunderlag för montageplatsen. Gällande 
maskinbeklädnaden skapades det däremot både 3D-modeller, ritningar och en 
fullskalig prototyp.  

Eftersom det inte tillverkades någon fullskalig monteringsmaskin är företagets 
besparingarna svåra att förutspå med denna lösning. Författarna har försökt 
uppskatta tiden det tar att montera en dörr/ruta i monteringsmaskinen genom att 
utföra alla momenten det kräver och ta tiden på detta. Författara har valt att 
jämföra tiden det tar att montera rutor och dörrar på en normal maskin 
(8rutor+4dörrar) eftersom tiden för monteringsförloppet kan variera beroende på 
om alla verktyg redan finns nära till hands eller de måste gå och hämtas. 

Författarna har  kommit fram till att i det gamla systemet tog det ca 460 minuter 
att montera hela maskinbeklädnaden och uppskattar att det nya systemet kräver 
detta montage ca 100 minuter. Detta innebär en besparing på arbetstid med 360 
minuter vilket motsvarar ca 2000kr per maskin. Eftersom materialkostnaden för 
det nya systemet kommer öka med 2000kr per maskin så kommer detta att kvittas 
mot varandra. Den stora vinsten med att införa författarnas koncept är alltså att det 
frigörs 6 timmar arbetstid för andra aktiviteter per maskin samt att monteringen 
blir mer ergonomisk. På ett år så resulterar detta i att 126 timmar kommer 
frigöras. 

Fullständiga kostnadskalkyler finns i bilaga 25, 26 och 27. 
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5. Slutsatser 
I kapitlet Slutsatser besvaras de frågor som ställts upp i första kapitlet. Utförliga 
svar ges på samtliga frågeställningar både i rapporten och genom hänvisning till 
bilagor. Kapitlet behandlar även en diskussion kring examensarbetets resultat 
samt vad författarna anser vara lämpligt nästa steg efter projektet. 

5.1 Slutsats 
Syftet med examensarbetet har varit att förenkla monteringen av 
maskinbeklädnaden på InterSystems palleteringsmaskiner genom att se över 
maskinbeklädnadens konstruktion samt att konstruera en montageplats där rutan 
förbereds för montering. Examensarbetet har resulterat i en ny konstruktion av 
maskinbeklädnaden samt en montageplats med jiggar för borrning av hål.  

Frågeställningar som satts upp var ”Hur är det möjligt att minska tidsåtgången vid 
montering av maskinbeklädnaden?” samt ”Hur är det möjligt att konstruera en 
monteringsmaskin som underlättar monteringen av maskinbeklädnaden?”. 
Författarna har behandlat frågeställningarna under arbetets gång och anser att de 
med god sannolikhet har funnit svar på dessa. 

För att minska monteringstiden för maskinbeklädnaden har författarna använt sig 
av teori inom DFA i syfte att minska antalet ingående delar samt göra de ingående 
delarna enklare att montera. I bilaga 21 och 22 återfinns DFA-analyser som har 
genomförts i syfte att jämföra tidigare konstruktion med den nya. Analysen 
påvisar en tydlig förbättring av DFA-anpassningen med 12 poäng för dörren och 
38 poäng för rutan. Förbättringarna har lett till eliminering av arbetsmoment vid 
montage vilket har bidragit till kortare monteringstid på grund av färre ställtider. 
Med det tidigare systemet tog det i snitt 460 minuter att montera samtliga dörrar 
och rutor på en pallastare. Med den nya maskinbeklädnaden ska det kunna utföras 
på 100 minuter, vilket innebär en tidsbesparing på 360 minuter per pallastare. 

Konstruktionen av montageplatsen har utformats efter diskussion med 
monteringspersonal, produktionsansvarig och konstruktionsansvarig för att erhålla 
mycket information om önskemål och behov. Konstruktionsfasen har 
kontinuerligt präglats av teorier kring ergonomi och antropometri i syfte att skapa 
en generell lösning där arbetsställningarna passar de flesta människor. Detta har 
gjorts eftersom företaget hyr in personal och därför kan variera.   

Författarna drar slutsatsen att den nya montageplatsen är mer ergonomiskt 
utformad än föregående. Detta grundar vi på att det tidigare utfördes 
monteringsmoment på golvet eftersom arbetsbänken inte möjliggjorde komplett 
montering samt att arbetsbänkens höjd tvingade montören att inta oergonomiska 
ställningar i vissa moment. Den nya arbetsstationen har vinklad arbetsyta vilket 
medför att montören får möjlighet att nå alla hörnor av rutan/dörren från ett håll, 
dessutom har den nya arbetsbänken möjlighet till snabb förändring i höjdläge 
vilket inte fanns tidigare. 

Montageplatsen bidrar även till minskad monteringstid eftersom den består av 
lådor där det förvaras delar som behövs vid montering. Detta gör att 
transportsträckorna minskas jämfört med dagens monteringsplats. 
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En kravjämförelse har gjorts i bilaga 31 och bilaga 32 där författarna kontrollerat 
om de krav och önskemål som satts upp följts. Det visade sig att de flesta kraven 
uppfylls. De som inte uppfylls är att man ska montera en ruta/dörr som ska ha 
minsta storlek 120x120 mm. Detta krav har vid diskussion med personal på 
InterSystem inte ansetts vara nödvändigt eftersom rutor/dörrar i den storleken är 
en raritet. Ett annat krav som inte uppfyllts är att montageplatsen skulle vara 
mobil. Anledningen till detta är att efter långa diskussioner med 
produktionsansvarige kom båda parter gemensamt fram till att kravet inte var 
nödvändigt.  

Författarna anser att syftet med examensarbetet är uppfyllt och att de krav och 
önskemål som ställts i högsta möjliga grad är uppfyllda. 

5.2 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
Arbetets resultat 

Författarna är nöjda med resultatet och tror att utfallet av examensarbetet kan komma 
till stor nytta hos uppdragsgivaren InterSystem AB. Resultatet påvisar att det är möjligt 
att lösa konstruktionstekniska problem som bidrar till kortare monteringstider, bättre 
arbetsmiljö och lägre totalkostnad. 

Arbetsgången 

Arbetsgången har varit bra och metodiken har följts till största möjliga mån. Författarna 
har stött på problem under arbetets gång men har använt kreativt och logiskt tänkande 
för att lösa dessa. Faktorer som påverkat arbetet har bland annat varit oenighet i 
feedback från företaget vilket lett till hastiga konstruktionsförändringar och en försenad 
tidsplanering. Förseningen i tidsplaneringen har gjort att det inte fanns utrymme för 
prototypframtagning av montageplatsen vilket var den ursprungliga tanken.  

Uppdragsgivarens roll i examensarbetet 

Under hela examensarbetets gång har uppdragsgivaren InterSystem AB haft en 
betydande roll. Författarna har under stora delar av perioden befunnit sig hos 
uppdragsgivaren. Detta har lett till att företaget hela tiden varit involverade i 
projektet och kommit med åsikter, förslag till förändringar och dylikt. Vid 
samtliga genombrott och deadlines har möten och presentationer hållits för att 
hålla uppdragsgivaren uppdaterad. 

Förslag till fortsatta aktiviteter 

Det som återstår att göra för uppdragsgivaren är att implementera den nya 
maskinbeklädnaden, detta skulle kunna inledas med en förserie för att få värdefull 
feedback från kunder, montörer och servicetekniker. Förserien hade kunnat 
användas som en fältstudie för att på längre sikt få reda på eventuella brister i 
konstruktionen och dylikt.  

En förutsättning för att på allvar fullt ut kunna implementera den nya 
maskinbeklädnaden är att fysiskt bygga den nya montageplatsen. För detta krävs 
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att material beställs, montering sker samt att eventuella justeringar görs i 
efterhand. Även här är feedback från monteringspersonal viktig för att eventuella 
förbättringar av konstruktionen ska kunna utföras.  
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6. Kritisk granskning 
Kapitlet kritisk granskning tar upp examensarbetets relation till hållbar 
utveckling samt miljö och arbetsmiljö. Författarna har kritiskt granskat 
examensarbetet för att belysa projektets påverkan på omvärlden. 

6.1 Kritisk granskning med avseende på hållbar utveckling 
Under examensarbetets gång har intervjuer gjorts med personal vid monterings-, 
konstruktions- och produktionsavdelningen hos InterSystem. Utöver detta har 
vissa intervjuer gjorts med leverantörer. För att få en förståelse för arbetsgången 
vid montering av maskinbeklädnaden har observationer av personalens arbete 
gjorts samt att fotografier har tagits.  

Vid intervjuer, observationer och fotografering av detta slag måste hänsyn tas till 
deltagande personers integritet. Under hela examensarbetets gång har detta 
beaktats och ingen information har publicerats i denna rapport utan tillåtelse från 
berörda individer. 

Då examensarbetet i sin helhet syftar till att förbättra en produkt ur bland annat 
arbetsmiljösynpunkt har stor vikt lagts på att försöka tillgodose olika människors 
behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. 

Under konstruktionsarbetet med montageplatsen var det centralt att hitta en 
lämplig arbetshöjd vid bruk av maskinen. För att tillgodose detta valdes en 
konstruktion med justerbara stativ i höjdled. Trots justerbarheten i höjdled gick 
det inte att tillgodose alla människors individuella behov då justerbarheten i 
stativen är begränsad.  

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö och arbetsmiljö 
En faktor som blivit allt mer viktig inte minst i konstruktionsarbete är hur miljön 
påverkas, både direkt och indirekt av produkten. I detta examensarbete har 
ansträngningar gjorts för att bidra till så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Framtagningen av de komponenter som konstruerats kommer i olika utsträckning 
att påverka miljön.  

Maskinbeklädnaden består till största delen av materialet polykarbonat (PC) som 
enligt en studie Tabone et. Al (2010) har störst negativ miljöpåverkan bland flera 
av de vanligaste polymererna. Trots detta valdes polykarbonat som material då 
inget alternativ med liknande egenskaper och pris fanns tillgängligt. För 
monteringsmaskinen består största delen av aluminium (AL). Framtagning av 
aluminium är en energikrävande process som har en betydande miljöpåverkan, 
även den blivit betydligt effektivare och miljövänlig de senaste decennierna 
(Nationalencyklepodin.se 2014). 

En betydande orsak till uppkomsten av detta examensarbete var att monteringen 
av den befintliga maskinbeklädnaden bidrog till dålig arbetsmiljö. Personalen var 
vid flera arbetsmoment tvungen att arbeta på golvet och ibland ta hjälp av 
varandra för att kunna utföra själva monteringen. Med den nya 
maskinbeklädnaden och med hjälp av montageplatsen kommer arbetsmiljön vid 
monteringen att förbättras avsevärt.    
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Bilaga 1- Arbetsmoment dagens ruta 
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Bilaga 2 - Arbetsmoment dagens dörr 
  



BILAGA 3- BESKRIVNING METOD 

41 
 

Bilaga 3- Beskrivning metod 
1. Identifiera problem 

InterSystem har identifierat problemet. 

2. Defininera problem 

En noggrannare definition av problemet har tagits fram. 

3. Kriterieuppställning 

Uppställning av krav och önskemål har skett i samråd med InterSystem. 

4. Viktning av kriterier 

Krav och önskemål har viktats med parvis jämförelse metoden. 

5. Idégenerering (brainstorming) 

Generering av produktidéer enligt morphological-chart metoden. 

6. Konkurrentstudier 

Utformning av egen blankett innehållande dels betygssättning av lösningar enligt våra 

kriterier samt förklaring av funktion (reverse engineering). 

7. QFD-hus 

Utformning av QFD-hus. 

8. Konceptframtagning enligt morphological-chart metoden 

Konceptgenerering där vi kombinerar våra idéer från steg 5, konkurrentlösningar från 

steg 6 samt tar hjälp av information från QFD-huset i steg 7. 

9. Grovsållning 

Grovsållning av alternativen efter sunt förnuft. 

10. Finsållning (2-3 kvar) 

Finsållning av de kvarvarande förslagen med weighted objectives method. 

11. Detaljkonstruktion av sållade förslag 

Vidareutveckling av förslag, mer detaljerade skisser. 

12. Grov kostnadskalkyl 

Överslagsberäkning av pris för de olika förslagen. 

13. DFA/DFM anpassning och utvärdering av förslag 

Anpassning mot DFA/DFM enligt metod av Boothroyd och Dewhurst. 

14. Enklare prototyper 

3D-utskrift eller liknande enklare prototyper. 

15. Beräkning 

Erforderliga beräkningar utförs. 

16. Komponentval 

Val av fästelement och liknande. 

17. Slutgiltig CAD ritning 

Slutlig modellering samt ritning av förslagen. 

18. Fullständig kostnadskalkyl 

Beräkning av totalt pris för de olika förslagen. 

19. Slutgiltig lösning 

Sållning för att ta fram det bästa förslaget med hjälp av Pugh-matris. 

20. FMEA 

Framtagning av en FMEA för det slutgiltiga förslaget. 

21. Produktionsfärdig modell 

3D-modell och ritning färdig att produceras. 

  



BILAGA 4- ERGONOMI 

42 
 

Bilaga 4- Ergonomi 
Enligt Bohrgard et. al (2011) rekommenderas åtta principer 
vid utformning av en arbetsplats. De är: 

 Gör det möjligt att kunna variera kroppsställning så 
mycket som möjligt. 
 

 Undvik framåtlutad ställning på huvudet och 
kroppen. 
 

 Eftersträva att överarmarna hålls intill kroppen. 
Händer över axelhöjd får endast förekomma under 
korta tidsperioder. 
 

 Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 
 

 Undvik kroppsställningar som innebär att lederna 
måste hållas i sina ytterlägen under en längre 
period. 
 

 Använd lämpligt stöd för ryggen vid alla 
arbetsplatser. 
 

 Vid bruk av stor muskelkraft bör den kroppsdel 
som utövar krafterna befinna sig i den position som 
ger den största kraften. 
 

 Undvik höga tryck på kändslig mjukvävnad när 
stöd används. 

  



BILAGA 5-KRAVSPECIFIKATION RUTSYSTEM 

43 
 

Bilaga 5-Kravspecifikation rutsystem 
 

  

Krav/ 

önskemål 

Kriterie 

K Måste uppfylla maskindirektivet 2006/42/EC 

Ö Billigare än dagens system 

Lägre materialkostnad än idag (749 kr) 

Kortare monteringstid än idag (35 minuter) 

K Ska smälta in i designen 
Rutsystemet får inte anmärkningsvärt avvika från maskinens design i 

övrigt. 

Ö Montage/demontage av ruta på maskin ska kunna ske enkelt 

Ska kunna utföras av en person 

Ö Montage/demontage av ruta på maskin ska vara ergonomiskt 

Ö Montering av ruta ska vara enkelt 

Ska kunna utföras av en person. 

Ö Ska vara så ergonomiskt som möjligt 
Rutsystemet ska inte bestå av farliga eller otympliga detaljer, såsom 

vassa eller onödigt tunga. 

Ö Ska bestå av så få unika delar som möjligt 

K Ska ha samma livslängd som maskinen (10-15 år) 

K Rutan ska vara fast i sitt läge på maskinen och inte falla bort 

Rutan får inte sitta löst i sin infästning och på så vis skapa oljud eller 

skador, den får inte heller på grund av vibrationer eller yttre 

påverkan falla sönder eller lämna sitt läge på maskinen. 

K Ska vara underhållsfritt 

K Temperaturtåligt (-10 till +40 grader) 

Ö Miljövänligt 
Konstruktionen ska inte utsöndra farliga ämnen eller dylikt. 

K Får inte samla vatten 
Vatten eller annan vätska får inte samlas någonstans i 

konstruktionen. 

K Korrosionsbeständigt 
Måste vara resistent mot fukt och vanligt förekommande kemikalier. 

K Rutorna ska ha en storlek på minst 120x120 mm  

Ö Rutsystemet ska vara enkelt att demontera 
Ska på ett enkelt sätt kunna demonteras, både för att kunna byta ut 

delar samt ur källsorteringssynpunkt. 

Ö Rutsystemet ska vara enkelt att rengöra 
Det får inte samlas smuts någonstans, samtliga utrymmen måste vara 

lättåtkomliga.  
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Bilaga 6-Kravspecifikation monteringsmaskin 

 

  

Krav/ 

önskemål 

Kriterie 

K Måste uppfylla maskindirektivet 2006/42/EC 

Ö Kortare monteringstid än idag (45 minuter) 

K Ta liten plats 
Bör inte ta större plats än nödvändigt. 

K Mobil 
Monteringsstationen måste kunna förflyttas utan större ansträngning 

av en person. 

K Monteringen av dörr/ruta ska vara ergonomiskt 

K Montering av ruta ska vara enkelt 

Ska kunna utföras av en person. 

K Kunna montera rutor mellan 120x120 till 1800x1800 (1500x2200) 

Ska kunna användas för både dörrar och rutor. 

K Livslängd på 15-20 år 

Ö Pneumatiskt eller elektriskt driven 
Eventuell utrustning bör vara pneumatiskt eller elektriskt driven. 

K Temperaturtåligt (+5 till +25 grader) 

Ö Miljövänligt 
Konstruktionen ska inte utsöndra farliga ämnen eller dylikt. 

K Korrosionsbeständigt 

Måste vara resistent mot fukt och vanligt förekommande kemikalier. 
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Bilaga 7-Parvis jämförelse Ruta 
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Bilaga 8 -Parvis jämförelse maskin 
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Bilaga 9- Morphology Rutsystem 
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Bilaga 10- Morphology monteringsstation 
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Bilaga 11- Förklaring till morfological chart metod Ruta 
Ruta i ram 

Namn Beskrivning Bild 

RIR 1 Profil med U-liknande tvärsnitt nitas på rutans kant 

för att uppnå stabilitet i rutan samt bli estetiskt 

tilltalande.  

 

RIR2 Profil med L-liknande tvärsnitt som nitas på varsin 

sida av rutan för att uppnå stabilitet samt bli estetiskt 

tilltalande. Konceptet har tydliga likheter med RIR 1 

men har troligtvis fördelar vid montering på grund av 

den stora möjligheten till variation i rutans tjocklek 

utan större komplikationer. 

 

RIR3 Två typer av profiler där den ena är L-profil och den 

andra är I-profil. Dessa två profiler nitas på varsin 

sida av rutan för att uppnå högre stabilitet i rutan 

samt bli estetiskt tilltalande. Rutans I-profil placeras 

på insidan av rutan för att på så sätt dölja skarven 

mellan L-profilen och I-profilen. 

 

RIR4 Profil som limmas på rutan för att uppnå stabilitet 

samt bli estetiskt tilltalande. Profilen har 

förstärkningar på insidan för att kunna ta upp mer 

krafter. Profilen kan även klämmas fast direkt på 

rutan eller klämmas fast på rutan med hjälp av en 

gummilist som placeras i rutans skåra. 

 

RIR5 Profil som används i den nuvarande lösningen. 

Profilen bankas på rutan och hålls fast där med hjälp 

av små hullingar som är extruderade i kontaktytan 

mellan rutan och profilen. 
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RIR6 List av flexibelt material som trycks rutans kanter för 

att dölja snittytan. Listen är tänkt att vara på 

metervara och lätt kunna klippas av med handverktyg 

när detta önskas. För att fästa listen i rutan ytterligare 

kan lim appliceras i kontaktytan mellan dessa. 

 

RIR7 Profil liknande RIR4 där rutan har stort utrymme i 

profilens skåra. Detta gör att montering blir möjlig 

från en sida genom att rutan trycks in i ramen innan 

dennes ena sida är monterad. 

 

RIR8 L-profil där båda sidorna från 90-gradersböjen är lika 

långa. Rutan fästs i ramen med lim eller silikon. 

Konstruktionen möjliggör montering av ruta från ett 

håll samt montering av ruta efter ramen monterats för 

sig själv. 

 

RIR9 Profil som möjliggör viss expansion av skåra där 

rutan ska placeras. Rutan fästs med lim eller silikon i 

profilen. Konstruktionen är utformad för att skapa en 

flexibel och så stor kontaktyta att fästa limmet i som 

möjligt.   

 

 

RIR10 Profil som möjliggör enkel montering av rutan i 

ramen. I figuren till höger visas en komprimerad 

fjäder i nederkant och en komprimerad vit list till 

höger mellan profilen och rutan. Grundtanken är att 

rutan enkelt ska kunna stickas i ramen bakifrån utan 

behov av några verktyg. Listen och fjädern möjliggör 

viss vibrationsdämpning.  
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RIR11 Profil liknande RIR10 men som istället för att fjädern 

trycker rutan mot motsvarande fjäder på andra sidan 

av ramen så trycker fjädern rutan mot listen för att 

uppnå en större tätningseffekt. Även i denna 

konstruktion bidrar fjädern och listen till en viss 

vibrationsdämpning. 

 

 

RIR12 Profil som möjliggör montering av rutan i ram efter 

ramen blivit komplett monterad.  Konceptet är 

inspirerad av tavelramar där rutan läggs på plats i 

ramen och därefter manövreras små låsanordningar 

så att rutan hålls på plats. 

 

 

 

RIR13 Profil med en ”snäpplösning” av plast. 

Snäpplösningen bidrar till en enkel montering av 

rutan samt håller rutan på plats. Lösningen inspirerad 

av fäste av ruta i ramar som bygger upp växthus.  

 

RIR14 U-profil där rutan kläms fast med hjälp av en list som 

komprimeras när profilen trycks på rutans kant. 

Profilen är avsedd för att bidra med styvhet till rutan 

samt att bidra till en mer estetiskt tilltalande design. 
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Bilaga 12- Förklaring till montering ram 
Montering ram 

Nr. Beskrivning Bild 

MR1 Skruv som fäster ena profilens långsida i den andra 
profilens tvärsnittsyta.  

 

MR2 Två fjädrande detaljer som fästs på profilens kant. De 
fjädrande detaljerna är formade så att de trycks mot 
varandra när de trycks ner i kortsidan på den andra 
profilen. När fjädrarna är tillräckligt nertryckta i den 
andra profilen så klickar de i ett jack som är utskuret i 
långsidan på den andra profilen. Detta låser fast 
profilerna i varandra. 

 

MR3 Två detaljer som sitter på varsin ända på profilerna. 
Den ena detaljer trycks i den andra och på så sätt 
låses de fast i varandra. 

 

MR4 Koncept med likheter från MIR1 med den ända 
skillnaden att profilen är gerad för att bli mer estetiskt 
tilltalande. 
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MR5 Tunn 90-graders detalj (1-4mm) som läggs ovanpå 
skarven mellan de två profilerna och fästs där med 
skruv eller nit. 

 

MR6 Skarven mellan de båda profilernas kontaktyta geras 
för att sedan limmas ihop. 

 

MR7 Plastdetalj som möjliggör att föra in två profiler i 
denna. Profilerna fästs sedan i plastdetaljen och på så 
sätt låses dessa fast. 

 

 

MR8 Koncept likt MIR1 men med skillnaden att skruven 
inte har utanpåliggande huvud. I profilen till höger i 
figuren borras ett ingångshål som är större än 
skruvskallen och ett utgångshål som är mindre än 
skruvskallen. Detta medför att skruven kan skruvas 
inuti profilen och på utsidan syns bara ett hål. 

 
 

MR9 Koncept som bygger på att profilen har två olika 
storlekar på profilerna som ska sättas ihop. I den 
större profilen görs ett hål lika stort som tvärsnittet på 
den mindre profilen. Därefter förs den mindre 
profilen in i den större profilen och fästs framifrån 
men skruv eller nit. 
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MR10 Dagens lösning där man använder sig av en 
vinkeldetalj av metall med plasthölje som förs in i de 
båda profilernas tvärsnitt. Därefter nitas plastdetaljen 
fast i båda profilerna. 

 

MR11 Tunn detalj som placeras på utsidan av ramen och 
fästs med skruv eller nit i de båda profilerna. 

 

 

 

MR12 Vinklad detalj som fästs på utsidan av ramen. 
Vinkeln möjliggör skruvning eller nitning från två 
håll. 

 

 

 

MR13 Profilen har ett ihåligt utrymme i tvärsnittsytan. En 
vinkeldetalj förs in i det lilla ihåliga utrymmet i de 
båda profilerna och fästs där. Vinkeldetaljen befinner 
sig alltså inuti de två profilerna. 

 

MR14 Koncept lik dagens lösning (MR10) men med skåror 
som passar i RIR4. Vinkeldetaljen trycks i profilerna 
och på så sätt låses den fast. 
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MR15 Vinkeldetalj med fjädrande plastbit som trycks in i 
tvärsnittet på de båda profilerna. Ett hål är borrat så 
att den fjädrande plastbiten trycks ut i detta när den är 
i rätt position. Detta låser fast de båda profilerna i 
varandra. 
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Bilaga 13- Förklaring till ruta på maskin 
 

Ruta på maskin 

Nr. Beskrivning Bild 

RPM1 Krok som placeras i rutans ovankant, motsvarande 
ögla fästs på maskinen. Vid montering hängs först 
kroken i öglan sedan låses underkanten av rutan 
fast i maskinen. 

 

RPM2 Dagens lösning där ett kvartsvarsslås är placerat 
med skallen inuti profilen (samma princip som 
MR8). På maskinen fästs en vinkel där resterande 
del av kvartsvarvslåset placeras. 

 

 

RPM3 Detalj med två hål i som monteras på rutan. På 
maskinen fästs skruvar där skallen kan passera det 
stora hålet i detaljen. Vid montering håller man 
rutan mot maskinen så att skruvskallarna går 
igenom det stora hålet på detaljen, därefter trycks 
rutan nedåt. Detta gör att rutan fästs på maskinen. 

 

 

RPM4 Koncept där rutan fästs direkt på maskinen utan 
någon ram. Hål görs i rutan och där skruvas ett 
fäste som sedan fästs på maskinen. 
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RPM5 Vinkel som fästs på maskinen i underkant av 
rutans position. På vinkeln finns en upphöjning 
och motsvarande hål återfinns i ramens underkant. 
Vid montering placeras rutans underkant på 
vinklarna sedan låses rutan fast i sin ovankant. 

 

RPM6 Koncept likt dagens lösning (MR10) men med 
fördelen att vinkeldetaljen tillverkas med ett hål 
där den fästs med kvartvarvslås. Detta gör att färre 
hål behöver borras än i dagens system. 

 

 

RPM7 Koncept där rutan är försedd med en fjädrande 
knapp på en liten detalj. Rutan fästs  genom att 
knappdetaljen förs in i motsvarande del med hål i 
som är fast på maskinen. Detta gör att knappen 
fjädrar ut när den är mitt för hålet och på så sätt 
låses rutan fast. 

 

RPM8 Profil med kant som kommer placeras utanpå 
maskinen. Kanten möjliggör borrning och 
montering av ramen rakt i maskinen utan några 
andra detaljer. 
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RPM9 Koncept där rutan fästs i maskinen med hjälp av en 
vajer. Det finns borrade hål i rutan och öglor som 
fästs i maskinen. Mellan dessa träs en vajer sick-
sack. 

 

RPM10 Koncept likt RPM5 men istället för en upphöjning 
i som placeras i ett hål i rutans underkant så är 
detta en plåthylla där hela rutans tjocklek får plats. 
Vid montering placeras först rutans underkant i 
plåthyllan därefter låses rutans överkant fast i 
maskinen. 
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Bilaga 14-Förklaring idéer montageplats 
Monteringsbord 

Namn Beskrivning Bild 

MB1 Bord med klaff där jiggarna är placerade. Denna 
konstruktion underlättar lyftet att få upp rutan på bordet 
eftersom rutan ställs i sin jigg när klaffen är nerfälld 
(figuren till höger), därefter fälls klaffen upp med rutan 
stående i jiggen. Monteringsbordet är på hjul för att 
underlätta transport. 

 

MB2 Stående konteringsbord på hjul. Denna konstruktion gör att 
det inte krävs höga lyft för att kunna arbeta med rutan 
eftersom rutan ställs på jiggens underkant (<50cm ovanför 
golvet). Monteringsbordet är på hjul för att underlätta 
transport. 

 

MB3 Stegvis höj- och sänkbart monteringsbord som dessutom 
har justerbar vinkling på bordsskivan. Vid lastning av rutan 
är arbetsbordet placerat i ett vertikalt läge och rutan ställs i 
de nedre jiggarna för att undvika höga lyft. Därefter 
justeras vinkeln på arbetsbordet för att passa montörens 
arbetsställning. Justering av vinkeln på bordsskivan görs 
med hjälp av en spak. Monteringsbordet är på hjul för att 
underlätta transport.  

MB4 Monteringsbord med tillhörande kran för underlättande av 
lyftmoment. Arbetsbordet är ett standardbord med jiggar 
dessutom finns en kran monterad på ena hörnet av denna. 
Kranen är justerbar i höjdled och kan dessutom rotera kring 
sin egen axel. Kranen arbetar med en kedjelänk med ett 
sugproppsgrepp längst ut som kan sugas fast på rutan vid 
lyft. 

 

MB5 Monteringsbord med kran liknande MB4 men med annan 
konstruktion av lyftanordningen. Skillnaden mot MB4 är 
att denna kran jobbar med linjärenehet istället för 
kedjelänk.  

 



BILAGA 14-FÖRKLARING IDÉER MONTAGEPLATS 

60 
 

MB6 Koncept liknande MB5 men med fast kran på linjärenhet. 
Kranen är inte roterbar. Kranen har en klo att lyfta rutan 
med istället för en sugpropp. Monteringsbordet är på hjul 
för att underlätta transport. 

 

MB7 Arbetsbord med höj och sänkbar arbetshöjd. Höjden på 
bordet regleras med en vev på bordets bas. 
Monteringsbordet är på hjul för att underlätta transport. 

 

MB8 Höj och sänkbart monteringsbord. Höj och 
sänkmekanismen liknar principiellt en saxlyft. 

 

MB9 Monteringsbord där jiggarna sitter fast på bordets ena sida. 
Rutan placeras på bordets roterbara sida. När hålen i rutan 
är borrade så roteras bordsskivan så att nästa del smidigt 
kan föras in i jiggen. Den roterande bordsdelen är till för att 
underlätta vid manövrering.  

 

MB1
0 

Monteringsbord på hjul med klaffar som ger möjligheten 
att förminska bordet vid förflyttning och vid förvaring. 

 

MB1
1 

Bord bestående av jiggar som är flyttbara och låsbara i två 
riktningar för att möjliggöra fixering av olika stora rutor. 
Rutorna spänns fast med handtag och eftersom det är 
placerat jiggar i alla fyra hörnen så kan alla hål borras 
samtidigt. 

 

MB1
2 

Två linjärenheter med två jiggar monterat på vardera enhet. 
En linjärenhet finns även monterad med jigg för eventuellt 
gångjärn på mitten. Vinkeln mellan linjärenheterna kan 
justeras fritt för att passa de minsta som största rutorna. 
Monteringsstationen är justerbar i höjdled. 
Monteringsbordet är på hjul för att underlätta transport. 
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MB1
3 

Fast monteringsbord med hjul för att underlätta transport.  

MB1
4 

Fristående jiggar med fritt flyttbara ben. Varje jigg har ett 
eget ben med hjul på för att möjliggöra fri rörelse mellan 
dessa och på så sätt kunna hantera alla storleker på rutor. 
När rutorna blir för stora kan man även använda sig av 
stöttor på rutan om den sviktar för mycket (till höger i 
figuren). 

 

MB1
5 

Monteringsbord där arbetsskivan sitter fast med gångjärn 
som roterar runt kanten på den ena hörnan av underdelen. 
Detta gör att när arbetsbordet ska transporteras så kan 
arbetsskivan resas upp för att ta mindre plats. Underdelen 
av arbetsstationen består av flertalet utdragbara lådor för 
förvaring. Monteringsbordet är på hjul för att underlätta 
transport. 

 

MB1
6 

Monteringsanordning lik en kran som används för att lyfta 
motorer. På kranen finns en sugpropp monterad för att 
kunna ge ett stadigt grepp i rutan vid lyft. Jiggarna är lösa 
och spänns fast i valfritt skruvstäd. Vid användning körs 
rutan och hämtas, därefter placeras rutan i jiggen och hålen 
borras. 

 

MB1
7 

Monteringsbord där benen ger möjlighet till justering av 
arbetshöjden. 

 

MB1
8 

Monteringsbord med möjlighet till justering av arbetshöjd. 
Justerbarheten kommer från en kolv monterad i mitten på 
bordet. Principen liknar justeringen av en skrivbordsstol. 
På undersidan av bordsskivan finns det lådor för förvaring. 
Monteringsbordet är på hjul för att underlätta transport. 

 



BILAGA 14-FÖRKLARING IDÉER MONTAGEPLATS 

62 
 

MB1
9 

Hopfällbart monteringsbord med fyra fast ben på hjul i 
mitten och ett hopfällbart ben i varje hörn. Principen är 
mycket lik ett bordtennisbord. Konstruktionen möjliggör 
att fälla ihop bordet vid transport och förvaring. 
Monteringsbordet är på hjul för att underlätta transport. 

 

MB2
0 

Monteringsbord som är hopfällbart med delad bordsskiva 
som är sammansatt med gångjärn. Gångjärnet gör att 
skivan kan vikas nedåt på mitten och på så sätt ta mycket 
liten plats när det inte används. Monteringsbordet är försett 
med hjul för att underlätta transport.  

 

MB2
1 

Hopfällbart bord där ytterbenen i figuren till höger fälls in 
mot bordskivan sedan fälls bordsskivan ner mot de benen 
som har hjul. Detta gör att bordet tar mycket liten plats när 
det inte används. Monteringsbordet är på hjul för att 
underlätta transport. 

 

MB2
2 

Bord med liknade princip som MB15 där bordsskivan är 
fastsatt med gångjärn och kan placeras i vertikalt läge när 
det inte används eller vid transport. Skillnaden mot MB15 
är att i denna konstruktion finns inte förvaringslådor och 
här är även bordsskivan fastsatt på två ställen i benen.  

 

MB2
3 

Monteringsbord med uppfällbara klaffar som gör att 
transporter och förvaring blir lättare. Klaffarna fälls ner och 
stöttas underifrån av stag från stativet. 
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Bilaga 15-Förklaring jiggar 

 

  

Jiggar 

Namn Beskrivning Bild 

J1 Jigg med en borrmaskin 
fastsatt på en linjärenhet. 
Detta gör att det alltid finns 
en borr på arbetsplatsen och 
att hålen i rutan alltid blir 
vinkelräta. Även jiggarna är 
fästa på linjärenheter för att 
passa alla storlekar på 
rutorna. 

 

J2 Jiggar fästa på linjärenheter 
som kan röra sig fritt i ett 
plan för att passa alla 
storlekar på rutor. 

 

J3 Ena hörnan på jiggen sitter 
fast så för att borra flera 
hörnor måste rutan vändas 
om efter borrning. På jiggen 
finna även en linjärenhet 
där jiggen för eventuellt 
gångjärn kan röra sig i 
axiell riktning. 
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Bilaga 16- HOQ ruta 
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Bilaga 17- HOQ maskin 
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Bilaga 18-Konkurrentundersökning montageplats 
Jula Hard-Head jigg 

Författarnas beskrivning: 

Arbetsbord från Jula med stor möjlighet till 
förvaring. Arbetsbordet är uppbyggt av en underdel i 
metall och en tjock bordskiva av trä ovanpå detta. 
Arbetsbordet ger ett stabilt intryck. 

Försäljarnas beskrivning: 

”Arbeta på en 38 mm lamellerad träskiva och förvara i 5 kullagrade lådor eller på 
hyllutrymmet bredvid. http://www.jula.se/arbetsbank-med-lador-660028  

Jula Hard-Head bord 

Författarnas beskrivning: 

Sågbord med anpassningsmöjligheter. Bordet 
består av flera justerbara armar som kan justeras 
för att passa den delen som ska bearbetas. Bordet 
ger inte ett stabilt intryck men är hopfällbart så 
det lätt kan ställas undan. 

Försäljarnas beskrivning:  

”Kraftigt sågbord för montering av kap- och 
gersåg. Justerbara sågfästen och stöd. Benen är 
uppfällbara och bordet tar liten plats att förvara. Max arbetslängd: 98-160 cm. 
http://www.jula.se/sagbord-for-kap-gersag-029026  

Jula Meed sågbord 

 

Författarnas beskrivning: 

Arbetsbänk med justeringsmöjligheter. Arbetsbänk 

med möjlighet att spänna fast saken som ska 

bearbetas. Arbetsbordet har en förhöjning på ena 

sidan för att ge möjlighet till två olika arbetshöjder.  

 

Försäljarnas beskrivning: 

”Arbetsbänk med dubbla arbetshöjder. 

Stålkonstruktion, kan belastas upp till 250kg. 

Hopfällbar för smidig transport samt förvaring. Spännhandtagen på bordet kan 

justeras antingen med ett grepp eller separat”. 

http://www.byggmax.se/verktyg/handverktyg-och-

redskap/arbetsbankar/arbetsbank-p70065005#ReadMore  
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Bilaga 19- Konkurrentundersökning ruta 
Hafa d1 list 

Författarnas beskrivning: 

Profil från duschtillverkaren Hafa som sitter klämd runt 
glaset. För att hålla profilen på plats sitter en gummilist 
monterad mellan profilen och glaset. Viss risk finns för att 
profilen trillar av från glaset, men är enkel att montera.   

Försäljarnas beskrivning: 

Beskrivning från säljare saknas. 

Hafa d2 lim 
 

Författarnas beskrivning: 

Profilsystem väldigt likt föregående. Även här är det en 
profil som omger glaset, tillverkat av Hafa. Denna profil 
sitter fast med hjälp av lim. Profilen sitter hårt fast på glaset, 
men ställer högre krav på renlighet vid montering då limmet 
måste fästa ordentligt. 

Försäljarnas beskrivning:  

Beskrivning från säljare saknas.   

ABB Robotcell 

 

Författarnas beskrivning: 

Profilsystem med polykarbonatruta avsett som 

skyddsbeklädnad för mindre ABB robot. Profilerna som 

omger rutan är försedda med hål i mitten för att förbindas 

med skruv samt hålrum runt om för att kunna husera rutan. 

Systemet är stabilt, relativt lättmonterat samt bestående av 

enbart standardkomponenter.   

 

Försäljarnas beskrivning: 

”Kompakt profil för precisionsarbete. Extremt kompakta dimensioner, finns med 

öppen eller stängd kontur. Låg materialåtgång, för stabila och flexibla 

konstruktioner.” 

http://www.testwebben.se/6668/Filer/PDF-

Dokument/MB_Building_Kit_System.pdfb  
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Skånska bygg list 

Författarnas beskrivning: 

List som kläms mellan profilen och rutan. Tillverkad i 
fjädrande plastmaterial, en kant på profilen håller listen på 
plats. Upplevs som väldigt lättmonterad, dock tveksam 
funktion vid  vibration. 

Försäljarnas beskrivning: 

Beskrivning från säljare saknas. 

Skånska bygg fjäder 

Författarnas beskrivning:  

Fastsättningssystem liknande föregående. Här består 
listen av en fjäder i metall. Lättmonterad men kräver flera 
fjädrar per rutsida. Också något vibrationskänslig. 

Försäljarnas beskrivning:  

Beskrivning från säljare saknas.   

Willab Garden 

 

Författarnas beskrivning: 

System för hopmontering av profiler. Profilerna skruvas 

ihop i speciella fästplåtar. Stabilt och relativt lättmonterat, 

kräver dock att varje profil specialtillverkats i rätt längder. 

 

Försäljarnas beskrivning: 

Beskrivning från säljare saknas. 
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Bilaga 20- Konceptförklaring 
Förslag tio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget består av en aluminiumprofil med hål i mitten. Profilen är också försedd 
med ett hålrum, detta har till uppgift att hålla fast polykarbonatrutan samt utgöra 
fäste för skruven.  

Förlag ett 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta förslag består av en profillös polykarbonatruta. För att öka stabiliteten har 
handtaget förlängts samt att tjockleken på polykarbonatskivan ökats från 6 till 10 
mm. 
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Bilaga 21- DFA ruta 
Före: 

 

Efter: 
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Bilaga 22- DFA dörr 
Före: 

 

Efter: 
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Bilaga 23- FEM-analyser 
Ruta 

Bilderna nedan visar FEM-analyser på rutan. En kraft på 500N har lagts i mitten 
av rutan. Kortsidorna av rutan har satts fast med Clamp och User-definied 
restraints har satts i hålen. Resultatet visar på en maximal spänning på 26,6 MPa 
vid hålen samt en maximal utböjning i mitten av rutan på 30,2 mm. 
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Dörr 

Bilderna nedan visar FEM-analyser på dörren. En kraft på 1000N har lagts på 
kanten på den övre randen. Fästpunkterna mot balken (gångjärnen) har satts fast 
med Clamp. För att simulera handtaget och aluminiumplåtarna har en Rigid 
Connection Property använts. Även egenvikten är medräknad. Den maximala 
spänningen på 157 MPa har uppmätts i det nedre vänstra fästhålet i 
aluminiumplåten. 
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Montageplats 

Bilderna nedan visar FEM-analyser av montageplatsen. För att simulera vikten av 
jiggsystemet med ruta och eventuella verktyg har en kraft på 2800N placerats på 
balkarna. För att få balkarna att hänga samman har Rigid Connection Property 
använts. Den maximala spänningen finns mellan de korta balkarna och de långa 
snedställda balkarna och uppgår till138 MPa. 
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Bilaga 24- Komponentval 
Dörr 

 

 

 

 

 

 

Ruta  

 

 

 

 

Montageplats 

 

  



BILAGA 25- KOSTNADSKALKYL RUTA 

76 
 

Bilaga 25- Kostnadskalkyl ruta 
Tidigare system:  
Vinkelförbindning 12,5 kr x 4 
PC-skiva 6 mm 440 kr x 1 
Skyddsramprofil 20,8 kr x 4 
Rutvinkel 17,1 kr x 4 
Kvartsvarvslås komplett 26,7 kr x 4 
Blindpropp 0,21 x 4 
Arbetskostnad 5,83kr x 35 

= 953,29 kr varav mtrl: 749,24 kr arbete: 204,05 kr 

Nytt system: 
Vinkelförbindning 12,5 kr x 4 
PC-skiva 8 mm 550 kr x 1 
Kvartsvarvslås komplett 28,7 kr x 4 
Arbetskostnad 5,83kr x 5 

= 737,95 kr varav mtrl: 708,8 kr arbete: 29,15 kr 
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Bilaga 26- Kostnadskalkyl dörr 
Tidigare system:  
PC-skiva 6 mm 440 kr x 1 
Skyddsramprofil 20,8 kr x 4 
Rutvinkel 17,1 kr x 4 
Gångjärn 22,8 kr x 2 
Alurör 60 kr x 1 
Ändstycke 19,6 kr x 2 
Arbetskostnad 5,83kr x 45 

= 998,75 kr varav mtrl: 736,4 kr arbete: 262,35 kr 

Nytt system: 
PC-skiva 10 mm 687,5 kr x 1 
Gångjärn 28,72krx3  
Alurör 76,25 kr x 1 
Ändstycke 10,4 kr x 2 
Skydd för ändstycke 1,68 kr x 2 
Aluminiumplåt a1 25 kr x 4 
Aluminiumplåt a2 20 kr x 4 
Aluminiumplåt a3 15 kr x 2 
Skruv M5x20 2,7 kr x 8 
Handtagsstöd 75,8 kr x 1 
Handtagsvinkel* 63,88 kr x 2 
Låsmutter M5 0,46 kr x 8 
Bult M8x30 0,94 kr x 3 
Låsmutter M8 0,39 kr x 3 
Bricka 8 mm 0,19 k x 3 
Bricka 5mm 0,24 kr x 8 
Arbetskostnad 5,83kr x 15 

= 1406,84 kr varav mtrl: 1319,39 kr arbete: 87,45 kr 

 

 

 

 

 

 

 

* För handtagsvinkeln baseras priset på att verktyget har en livslängd på 20 år. 
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Bilaga 27- Kostnadskalkyl montageplats 
Justerbara ben: 13175 kr x 1 
Förvaringslådor: 91kr x 8 
Lång linjärenhet: 4500 kr x 2 
Kort linjärenhet:  3000 kr x 2 
Vinklar: 30 kr x 67 
Aluminiumprofil: 1000 kr x 1 
Plåt: 3000 kr x 1 
Fäste plant (långt): 25 kr x 6 
Fäste plant (kort): 20 kr x 6 
Fäste vinklat: 20 kr x 3 

= 35243 kr  
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Bilaga 28-FMEA Ruta 
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Bilaga 29-FMEA Dörr 
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Bilaga 30-FMEA Monteringsmaskin  
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Bilaga 31 - Kontroll krav och önskemål rutsystem 

 

Uppfyllt Krav/ 

önskemål 

Kriterie 

Ja K Måste uppfylla maskindirektivet 2006/42/EC 

Ja Ö Billigare än dagens system 

Lägre materialkostnad än idag (749 kr) 

Kortare monteringstid än idag (35 minuter) 

Ja K Ska smälta in i designen 
Rutsystemet får inte anmärkningsvärt avvika från maskinens 

design i övrigt. 

Ja Ö Montage/demontage av ruta på maskin ska kunna ske enkelt 

Ska kunna utföras av en person 

Ja Ö Montage/demontage av ruta på maskin ska vara ergonomiskt 

Ja Ö Montering av ruta ska vara enkelt 

Ska kunna utföras av en person. 

Ja Ö Ska vara så ergonomiskt som möjligt 
Rutsystemet ska inte bestå av farliga eller otympliga detaljer, 

såsom vassa eller onödigt tunga. 

Ja Ö Ska bestå av så få unika delar som möjligt 

Ja K Ska ha samma livslängd som maskinen (10-15 år) 

Ja K Rutan ska vara fast i sitt läge på maskinen och inte falla bort 
Rutan får inte sitta löst i sin infästning och på så vis skapa oljud 

eller skador, den får inte heller på grund av vibrationer eller 

yttre påverkan falla sönder eller lämna sitt läge på maskinen. 

Ja K Ska vara underhållsfritt 

Ja K Temperaturtåligt (-10 till +40 grader) 

Ja Ö Miljövänligt 
Konstruktionen ska inte utsöndra farliga ämnen eller dylikt. 

Ja K Får inte samla vatten 
Vatten eller annan vätska får inte samlas någonstans i 

konstruktionen. 

Ja K Korrosionsbeständigt 
Måste vara resistent mot fukt och vanligt förekommande 

kemikalier. 

Nej K Rutorna ska ha en storlek på minst 120x120 mm  

Ja Ö Rutsystemet ska vara enkelt att demontera 
Ska på ett enkelt sätt kunna demonteras, både för att kunna byta 

ut delar samt ur källsorteringssynpunkt. 

Ja Ö Rutsystemet ska vara enkelt att rengöra 
Det får inte samlas smuts någonstans, samtliga utrymmen måste 

vara lättåtkomliga.  
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Bilaga 32- Kontroll krav och önskemål montageplats 
 

 

 

  

Uppfyllt Krav/ 

önskemål 

Kriterie 

Ja K Måste uppfylla maskindirektivet 2006/42/EC 

Ja Ö Kortare monteringstid än idag (1 h) 

Ja K Ta liten plats 
Bör inte ta större plats än nödvändigt. 

Nej K Mobil 
Monteringsstationen måste kunna förflyttas utan större 

ansträngning av en person. 

Ja K Monteringen av dörr/ruta ska vara ergonomiskt 

Ja K Montering av ruta ska vara enkelt 

Ska kunna utföras av en person. 

Ja K Kunna montera rutor mellan 120x120 till 1800x1800 

(1500x2200) 

Ska kunna användas för både dörrar och rutor. 

Ja K Livslängd på 15-20 år 

Ja Ö Pneumatiskt eller elektriskt driven 
Eventuell utrustning bör vara pneumatiskt eller elektriskt 

driven. 

Ja K Temperaturtåligt (+5 till +25 grader) 

Ja Ö Miljövänligt 
Konstruktionen ska inte utsöndra farliga ämnen eller 

dylikt. 

Ja K Korrosionsbeständigt 

Måste vara resistent mot fukt och vanligt förekommande 

kemikalier. 
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Bilaga 33- Sammanställningsritning dörr 
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Bilaga 34 Ritning underdel stor jigg 
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Bilaga 35 Sammanställningsritning Vinkeljigg 
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Bilaga 36- Ritning Undre del handtagsjigg 
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Bilaga 37- Ritning övre del handtagsjigg 1 
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Bilaga 38- Ritning Övre del handtagsjigg 2 
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Bilaga 39 Ritning undre del handtagsjigg 
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Bilaga 40- Ritning Underdel ändjigg 
  



BILAGA 41 – RITNING OVANDEL ÄNDJIGG 

92 
 

Bilaga 41 – Ritning ovandel ändjigg 
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Bilaga 42 – Ritning montageplats 
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Bilaga 43- Aluminiumplåt 
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Bilaga 44- Ritning Aluminiumplåt 2 
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Bilaga 45- Ritning Aluminiumplåt 3 
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Bilaga 46 – Ritning rutvinkel 
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Bilaga 47- Sammanställning handtagsjigg 
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Bilaga 48 – Sammanställning ändjigg 
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Bilaga 49 Sammanställning Jiggsystem  
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Bilaga 50 – Ritning Polykarbonatruta 1 
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Bilaga 51 – Ritning Polykarbonatruta 2 
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Bilaga 52- Weighted objectives method ruta 
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Bilaga 53- Weighted objectives method 
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