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Sammanfattning 
Produktkoncept för en dubbelhaspel för plåt – För effektivisering inom stålindustrin vid 

hantering av plåt, är ett projekt som genomförts på Karlstads universitet i samarbete med 

Camatec Industriteknik AB och är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen 

’Innovationsteknik och Design’.  

Projektet handlar om att ta fram ett produktkoncept för en dubbelhaspel. Camatec Industriteknik 

AB är ett konsultföretag och arbetar i en nära relation med företaget Camcoil Systems AB. 

Camcoil Systems AB tillverkar idag enkelhasplar, maskiner som används inom stålindustrin 

vid hantering av tunn plåt, bandplåt. Camcoil Systems AB har uttryckt en önskan att på sikt 

även tillverka dubbelhasplar. Genom detta projekt läggs en grund för Camcoil Systems AB att 

ta vid och vidareutveckla det framtagna konceptet.  

För att ta fram ett hållbart produktkoncept har fyra huvudkategorier undersökts; marknad, 

teknik, design samt budget. Säkerhet är en kategori som också tas hänsyn till i projektet. I 

projekt tillämpas designprocessen för att nå målet.  

En förstudie ligger till grund för hela projektet, där de fyra nämnda huvudkategorierna samt 

vetenskapliga teorier vad gäller perception, färglära, produktutveckling samt gestaltningslagar 

behandlas.  

Det framtagna konceptet består av enkla former uttryckt i runda former där dess utseende och 

funktion går hand i hand och på så sätt förstärker varandra. Konceptet besitter samtidigt en 

hållbar teknik och en god säkerhet som ryms inom Camcoil Systems AB’s kostnadsram.  

Med det framtagna konceptet skapas ett hållbart underlag och möjliggör en vidareutveckling 

för Camcoil Systems AB att på sikt vara en potentiell aktör på marknaden vad gäller 

dubbelhasplar.  
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Abstract 
Product concept for a double-reel for sheet metal – For a more effective process in steel-industry 

in handling sheet metal, is a project as implemented at Karlstad university in cooperation with 

Camatec Industriteknik AB and is an examination of the engineering education 

’Innovationsteknik och Design’.  

The project is about to develop a product concept for a double-reel. Camatec Industriteknik AB 

is a consulting company and works in a close relationship with the company Camcoil Systems 

AB. Camcoil Systems AB manufactures single-reel’s, machines as used in the steel industry in 

handling thin sheet, strip steel. Camcoil Systems AB has expressed the desire to in the future 

be a double-reel manufacture. By this project Camcoil Systems AB wants to build a base to 

develop the produced concept.  

In order to develop a sustainable product concept there are four major categories in this project 

which are investigated; Market, technology, design and budget. Security is something that is 

also taken into consideration in the project. The design-process is applied in order to achieve 

the goal.  

A feasibility study is the basis for the entire project, where all these four main categories, 

scientific theories regarding to perception, colour theory, product development and design laws 

are treated.  

The produced concept is built upon a clean design in which the functions and the design are 

synchronized towards each other. In that way, they reinforce each other. There are also a 

sustainable technology and a good security. At the same time the costs are not too high.  

With the produced concept, there is a foundation which enables a further development for 

Camcoil Systems AB to be a potential entrant for the market in producing double-reels.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund företag 
Camatec Industriteknik AB är ett tjänsteföretag etablerat i Karlstad och Västerås, varvid 

huvudkontoret är placerat i Karlstad. Företaget startades 1991 i Karlstad och har under åren 

etablerat sig till en seriös och erfaren aktör på den tekniska konsultmarknaden. Ett av de företag 

Camatec Industriteknik AB hyr ut sina tjänster till är Camcoil Systems AB, ett säljbolag beläget 

i Karlstad. Camcoil Systems AB, som grundades 2014, tillverkar och säljer maskiner till 

stålindustrin. Inom stålindustrin krävs kvalitativa produkter som är effektiva. På grund av stora 

påfrestningar på maskiner samt den höga finansiella slagkraften som finns inom stålindustrin 

är kvalité och effektivitet två nyckelord. Vad som gör Camcoil Systems AB till en potentiell 

tillverkare på marknaden vad gäller dubbelhasplar är dess unika lösning som återfinns på 

haspelmaskinen.  

 

1.2 Bakgrund projekt 
Företaget Camcoil Systems AB har på beställning uttryckt en önskan att tillverka en s.k. 

dubbelhaspel. Idag tillverkar Camcoil Systems AB endast enkelhasplar, maskiner med bara ett 

haspelhuvud. Se figur 1. På marknaden finns idag tillverkare som säljer maskiner innehållande 

två haspelhuvuden, dubbelhasplar. Med en dubbelhaspel effektiviseras processen inom 

industrin märkbart. För att Camcoil Systems AB ska kunna slå sig in på marknaden på allvar 

vill man utöka sitt sortiment i form av att börja tillverka dubbelhasplar.  

Camcoil Systems AB tillverkar idag både s.k. av- och på-hasplar. En haspel används inom 

stålindustrin vid tillverkning av tunn plåt. För att dessa tunna plåtar ska vara lätta att hantera 

rullas dem upp på en haspel. När plåten har rullats upp på haspelhuvudet och fått formen som 

av en rulle kallas denna för en coil. Ordet coil är engelskt och betyder ”rulle”. På-haspel används 

när man önskar vira upp plåten på en haspel och bilda en coil, medan en av-haspel används för 

att vira av en coil från en haspel.  

 
 Figur 1 Camcoil Systems AB's enkelhaspel. 
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Av-haspeln används i stor utsträckning inom stålindustrin. Oavsett vilken process som 

genomförs eller vilket material som används, behövs i stort sett alltid en av-haspel för att 

tillverkningsprocessen ska fungera. Dock används inte på-haspeln i lika stor utsträckning.  

För att sätta det i perspektiv kan man exempelvis tillverka takplattor av plåt som liknar 

kakelpannor. I dessa fall används endast en av-haspel och ingen på-haspel eftersom produkten 

inte kan rullas upp på en haspel efter att den formats.  

Om man däremot producerar sågblad vill man, utöver en av-haspel, även ha en på-haspel för 

att lätt kunna frakta plåten. I detta projekt kommer fokus endast ligga på av-hasplar. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med projektet är att utifrån Camatec Industriteknik AB tillsammans med Camcoil 

Systems AB ta fram ett produktkoncept för en dubbelhaspel, vilket görs med hjälp av 

designprocessen med hänsyn till marknad, budget (kostnad), teknik samt design. 

 

1.4 Mål 
Målet med projektet är att presentera ett hållbart koncept, innehållande konstruktions- och 

layoutlösningar, med hänsyn till marknad, teknik, design samt budget (kostnad).  

Mål med projektet  

- Visa upp en tydlig process.   

- Redovisa ett hållbart konceptförslag innehållande konstruktion- och layoutlösningar. 

Målet är att projektet ska vara avslutat under maj månad 2016.  

 

1.5 Problembakgrund 
Utifrån den produkt som finns idag ska ett koncept till en ny produkt tas fram. På grund av att 

det idag redan finns en befintlig produkt, en enkelhaspel, kommer stora delar av dess 

konstruktion att appliceras i det koncept som ska tas fram. Camcoil Systems AB är idag nöjda 

med sin enkelhaspel och ser det intressant att utforma en dubbelhaspel i liknande utformning. 

Frågeställningar som då uppkommer är hur ett slutligt koncept ska se ut för en dubbelhaspel 

för att både erhålla en kvalitativ teknik samt en tilltalande design och hur designen ska se för 

att framhäva igenkännhetsfaktorer som hänvisar till företaget och dess produkter.  

Utifrån detta har en problemdefinition utformats.  

 

1.6 Problemdefinition 
”Hur ska ett hållbart koncept med hänsyn till teknik, design samt kostnad, innehållande layout- 

och konstruktionslösningar, se ut för att konkurrera på marknaden?” 
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1.7 Avgränsningar  
För att projektet inte skulle bli begränsat gavs fria tyglar i hur konceptet till dubbelhaspeln 

skulle komma att se ut. Den befintliga haspelns konstruktion kommer dock finnas med under 

projektets gång. Om det visar sig lämpligt att utforma produkten på ett annorlunda sätt mot hur 

den ser ut idag kommer detta genomföras och inte hindras.  

Projektet har vissa avgränsningar. För att inte projektet ska bli för stort och omfattande har 

följande övergripande avgränsningar satts upp; 

- Projektet avgränsar sig till att endast ta fram ett koncept för en dubbelhaspel, 

innehållande konstruktion- och layoutlösningar.  

- Projektet innefattar inte att skapa en verklig produkt.  

- Projektet innefattar inte att helt färdiga underlag finns tillgängliga för en 

eventuell tillverkning av produkten.  

 

1.8 Resurser  
Som resurser finns det planlagt 600 timmar total arbetstid, fördelat på 400 timmar projektarbete 

och 200 timmar rapportskrivning.  

Projektarbetet kommer ske i Camatec Industriteknik AB’s lokaler, vilket medför en nära 

kontakt till företagets personal. Detta underlättar arbetet avsevärt. En nära dialog med 

uppdragsgivaren är en bidragande faktor för ett lyckat projektarbete.  
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2. Genomförande 
Detta kapitel, 2. Genomförande, baseras på ’Product design and development’ [1] och 

’Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design’ [2].  

 

2.1 Projektplanering 
En projektplanering görs för att sammanställa projektet. Projektets mål, organisation och 

tidsplan är några viktiga punkter som är med i en projektplanering. En tidsplanering är viktig 

då ett projekt består av en början och ett slut. Detta gör att det är viktigt att en genomarbetad 

tidsplan finns med i projektplaneringen.  

 

2.2 Förstudie  
En förstudie genomfördes för att ta fram bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik och 

för att få kunskap och förståelse för ämnet. En förstudie är direkt avgörande för att veta vad 

som ska genomföras i projektet. En förstudie ska även bestå av en förutsättningslös 

problemanalys. För att få med alla aspekter och erhålla en kvalitativ förstudie bör områden 

beröras som är direkt kopplade till produkten.  

 

Förstudien riktade sig till att; 

- Få en förståelse för den befintliga produkten.  

- Sammanställa information som ett underlag för vidareutveckling av projektet.  

- Få en förståelse för, och kunskap om, de områden projektet berör och 

inkluderar.  

- Välja rätt litteratur och vetenskapliga artiklar som kan vara till hjälp i 

tillvägagångssättet.  

 

I detta projekt handlade förstudien om områdena; marknad, teknik, design samt kostnad, där 

kostnad och marknad gick hand i hand. Under förstudien var det nödvändigt att gå igenom 

övergripande analys kring produktens teknik. På så sätt skalades mycket av orealistiska 

lösningar bort redan i förstudien, som då inte dök upp i samband med 

konceptgenereringsfaserna. Dock var det viktigt att inte begränsa sig redan i början av projektet. 

Analysen kring tekniken kom att vara som en riktlinje för produktens eventuella framtida 

kostnader. Det skapades en djupare förståelse för den befintliga produktens design samt en 

djupare insikt om produktdesign och produktutveckling i allmänhet.   
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Förstudien tog upp de viktigaste områdena kring produkten. Innehållet fungerade som underlag 

för en kravspecifikation. Dessa områden fördelades på 11 olika avsnitt i förstudien.  

- Intervjuteknik 

- Färglära 

- Gestaltning 

- Produktdesign 

- Perceptionsprocessen  

- Marknad 

- Konkurrenter  

- Teknikstudie  

- Designstudie  

- Budget 

 

Att ha en kundorienterad synvinkel är viktigt för att utveckla en attraktiv produkt. Det finns 

olika sätt att samla data från användare. De två metoder som tillämpades i detta projekt var; 

- Intervjuer 

- Observera produkten vid användning 

 

Intervjuer var av stor vikt vid informationsinsamlingen av detta projekt. Då arbetet med 

projektet skedde i nära kontakt med beställaren av projektet, Camcoil Systems AB, insamlades 

värdefull och trovärdig information genom intervjuer.  

Med tanke på att produkten (konceptet) som togs fram i detta projekt handlar om en maskin 

som används inom stålindustrin är dessa två tillvägagångssätt, intervjuer och observationer, två 

nyckelmetoder för ett lyckat resultat. Att observera produkten uppenbarar viktiga aspekter och 

detaljer om dels produkten men framförallt om användarens behov. Att endast stå och observera 

kan i vissa fall innebära en passivitet hos betraktaren, vilket kan innebära att en felaktig bild 

och ett falskt budskap förmedlas till personen som observerar produkten. I dessa fall då detta 

sker är det bättre att själv genomföra det arbete produkten är satt till att utföra, genom att på så 

sätt skapa en större förståelse kring produkten vad gäller kundbehov, men också andra aspekter 

som säkerhet. Detta projekt handlar om att utveckla en haspelmaskin som kommer användas 

inom stålindustrin vid hantering och tillverkning av bandplåt (tunn plåt). Med tanke på den 

stora skaderisk som medföljer en oerfaren utövare utfördes endast observationer av produkten, 

vilket gjordes när produkten användes.   

Användningen av en haspelmaskin kräver inte stora hjälpmedel från individen utan den sköter 

sig självt för det mesta, vilket gjorde att endast observationer av haspelmaskinen var tillräckligt 

som underlag för att få en förståelse för hur haspelmaskinen fungerade. 
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2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation beskriver vad produkten ska uträtta. Hur dessa kriterier sedan uppfylls på 

olika sätt utformade sig senare under projektet. 

Kravspecifikationen kom under projektets gång att uppdateras då kunskapen om produkten 

ökade. Den slutspecifikation som gjordes i ett senare skede kom utifrån kravspecifikationen.  

Kravspecifikationen är mycket viktig då den är en riktlinje för projektets fortsatta utveckling.  

 

De kriterier som är relevanta och nödvändiga vid målspecifikationen var dem som;  

- Av företaget är givna från början i uppdraget som klarlägger förutsättningar.   

- Framkommer utifrån analys och klargörande av uppgiften.  

- Uppkommer vid bearbetning av konstruktionslayouten. 

 

Kriterier delas in i tre olika huvudkategorier; 

- Kriterier som är direkt avgörande och måste finnas med, huvudkrav 

- Kriterier som är uppsatta som krav för produkten/konceptet, krav 

- Kriterier som är önskvärda men inte krav, önskvärt 

 

Kriterier delades upp i huvudkrav, krav och önskemål. Huvudkrav är av företaget uttalade som 

ett krav med produkten som måste vara med. De kriterier som sorteras i kategorin krav är de 

som är direkt kopplade till produktens funktion. Kriterier som måste vara med för att antingen 

uppfylla uppdragsgivarens krav eller för att produktion överhuvudtaget ska vara relevant och 

lönsam att tillverka. Önskemål är kategorier som inte är direkt avgörande men som ändå är 

önskvärda att ha med på produkten. Kriterierna i önskemål kan exempelvis vara saker som höjer 

produktens attraktion på marknaden. 

Alla kategorier som finns med i kravspecifikationen är viktade i enlighet med dess värde, vilket 

bestämdes i dialog tillsammans med företagets anställda.  

Kravspecifikationen kom att uppdateras under metoden konstruktions- och layoutslösningar, 

då mer kunskap kring produkten erhölls.  

 

2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenerering är idéskapande och är den del av projektet där nya lösningar på olika 

problem uppkommer i störst utsträckning. Detta delmoment handlar om att enbart fokusera på 

att utveckla och tänka innovativt. Hur mycket man ska tänka utanför boxen kontra hur realistisk 

man ska vara vid idégenereringen varierar beroende på metod. Metoderna är uppdelade i en 

ordning som ska gynna framtagandet av bästa koncept.  I början av konceptgenereringsfasen 

handlar det om kvantitet och många olika lösningar där idéer som hamnar ”utanför boxen” är 

tillåtna, medan det i slutet av fasen handlar om mer realistiska idéer där man diskuterar bästa 

lösningarna.  
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2.4.1 Idégenereringsmetoder 

Det finns en rad olika idégenereringsmetoder. De metoder som bearbetades i detta projekt var 

brainstorming, diskussionsmetoden samt katalogmetoden. Dessa metoder beskrivs mer 

ingående i avsnitten nedan. Varför valet av idégenereringsmetoder resulterade i dessa beror på 

det område och den produktutveckling projektet innefattar. På grund av att det är et koncept 

som ska tas fram kommer metoder med fokus på lösningar och idéskapande att vara i centrum 

under detta moment.  

 

2.4.1.1 Brainstorming 

Först gjordes metoden brainstorming. Brainstorming utförs i en grupp på 5-15 personer. 

Gruppen ska komma fram till så många olika idéer som möjligt. Viktigt är att det inte får 

förekomma bedömningar av de olika idéerna, utan allt ska ske neutralt. Inom brainstorming går 

idékvantitet före idékvalitet, vilket gör att en neutral bedömning är en stor bidragande faktor 

till önskat resultat. Metoden går till genom att deltagarna i gruppen ska, genom andra personers 

idéer, få inspiration och på så sätt sporra varandra till utvecklade idéer.  

Brainstormingen genomfördes med studenter som genomfört idégenereringar tidigare och var 

således vana att arbeta med idégenereringsmetoder. Totalt närvarade sex personer.  

 

Det finns några grundregler att ta hänsyn till vid brainstorming:  

- Kritik är inte tillåten 

- Kvantitet eftersträvas och går således före kvalitet 

- Gå utanför boxen 

- Kombinera idéer 

 

2.4.1.2 Diskussionsmetoden 

Andra metoden som gjordes var diskussionsmetoden. Denna metod utförs i grupp med en 

bestämd ledare. Viktigt vid diskussionsmetoden är att inte leda in gruppen i någon viss riktning, 

utan ledaren ska vara icke-auktoritär och försöka hålla en neutral profil vid genomförandet. 

Ledarens uppgift är att låta gruppen komma fram till en lösning själva och sedan hjälpa till med 

problemlösningen för bästa resultat. Det är även ledarens uppgift att se till att alla 

gruppmedlemmar får komma till tals. 

Diskussionsmetoden genomfördes direkt efter brainstormingen. Samma personer (sex 

studenter) som deltog i brainstormingen deltog även i denna metod, vilket var bra för att få fram 

realistiska lösningar. I denna metod diskuterades idéerna som uppkom vid brainstormingen. 

Diskussionerna var inte begränsade till enbart varje idé för sig utan alla olika lösningar 

diskuterades samtidigt. På så sätt uppkom mer realistiska och utvecklade idéer på samma gång.  
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2.4.1.3 Katalogmetoden 

Sist ut innan konceptsammanställningen var katalogmetoden. Denna metod fungerar lika bra 

att utöva individuellt som i grupp. Metoden är mycket enkel och handlar i grund och botten om 

att få inspiration av andra produkter för att få fram nya idéer. I detta projekt låg fokus på 

designen samt de tekniska lösningarna, hur de olika tillverkarna löser sina 

konstruktionslayouter kopplat till designen. Det finns olika källor man kan använda sig av för 

att få fram denna information.  

I detta projekt ficks informationen genom användning av företagsintern information samt 

studiebesök hos företag där de använder andra produkter från andra tillverkare. Även besök på 

olika hemsidor på internet gjordes. På så sätt skapades en uppfattning om vilka 

konstruktionslösningar som kunde appliceras i det framtagna konceptet.  

 

2.4.2 Konceptsammanställning 

En konceptsammanställning innebär att man kombinerar olika alternativ till en totallösning. 

Genomförandet grundar sig i att rada upp alla olika delfunktioner i en spalt och fylla på 

eventuella lösningar för vardera funktion. På så sätt kan olika lösningar för olika funktioner 

kombineras och skapa möjliga, realistiska och kundorienterade totallösningar. 

En morfologisk matris gjordes. Mallen för denna matris ser ut enligt figur 2.  

Det uppkom åtta olika koncept utifrån denna matris. Det nionde konceptet (koncept 9) uppkom 

under konceptvalet.  
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Figur 2 Mall för den morfologiska matrisen. [1] 

 

2.4.3 Konceptbeskrivning 

En konceptbeskrivning gjordes genom att beskriva hur varje koncept fungerar och ser ut.  

 

2.5 Konceptval 
Efter att koncepten sammanställts och beskrivits var nästa steg att göra ett val av koncept för 

vidareutveckling. Konceptvalet innefattade elimineringar som medförde att dåliga koncept 

sorterades bort. Processens steg kan ses tydligt i figur 3.  

För att detta skulle ske på ett så rättvist sätt som möjligt gjordes två matriser, en 

elimineringsmatris och en beslutsmatris. För att tydligt få en uppfattning om vilket koncept 

som erhöll den bästa lösningen på problemet genomfördes dessa steg noggrant.  

För att få en uppfattning om det valda konceptet gjordes till sist en skriftlig utvärdering.  

 

Koncept X
Teknik
Vridning /      

förflyttning

Rotera hela 

haspelmaskine

n

Rotera (endast) 

båda 

haspelhuvuden

a samtidigt, 

som sitter ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar var 

för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvuden

a samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre (två) 

haspelhuvuden 

samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor En motor

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - rund 

ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud-

rotation

Avtagbart 

stängsel längst 

ut på 

haspelhuvudet

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva maskinen 

Skal på kritiska 

delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt det 

område där 

haspelhuvudet 

roterar, går att 

öppna (dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer åt 

det 

haspelhuvudet 

som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvudet)

Haspelmaskin-

rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på kritiska 

delar

Markering på 

marken 
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Figur 3 Beskrivning över konceptvalets process. 

 

 

Undersökningen av vilket koncept som är bäst lämpat sker genom att klarlägga om koncepten; 

- Löser huvudproblemet  

- Uppfyller kraven i kravspecifikationen 

- Kan realiseras i verkligheten 

- Är inom den gällande kostnadsramen 

- Är fördelaktiga ur miljö-, säkerhet eller ergonomisk synvinkel 

- Passar företagets produktprogram 

Endast de koncept som uppfyller samtliga av dessa kriterier ovan togs vidare för granskning i 

form av matriser. Lösningar som inte gick att besluta om de uppfyller kraven eller ej 

diskuterades med medarbetare innan beslut togs. 

 

2.5.1 Elimineringsmatris  

Den första matrisen som koncepten genomgick var en elimineringsmatris. I en 

elimineringsmatris radas kategorierna upp som nämndes i konceptval. De olika lösningarna 

finns också med i matrisen med numrering. De lösningar som får (+) som slutresultat tas vidare, 

medan lösningar som får (-) elimineras från vidareutveckling. Om en lösning får (?) betyder det 

att tilläggsinformation behövs för ett beslut. Om det därefter visar sig att lösningen klarar 

kriterierna tas denna lösning vidare.  
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2.5.2 Beslutsmatris 

För att eliminera ytterliga lösningar genomfördes även en relativ beslutsmatris. I en 

beslutsmatris ställs lösningarna mot varandra för att få en klar bild över vilka lösningar som är 

bäst. Kriterierna som är med i en beslutsmatris är hämtade från kravspecifikationen. Vid detta 

läge är det viktigt att ta hänsyn till följande;  

- Att urvalskriterierna baseras på specifikationens önskemål plus krav som det 

kan vara bra att ”överuppfylla” 

- Täck alla relevanta aspekter, men fokusera på det kritiska problemet som 

produkten ska lösa 

- Formulera cirka 15 urvalskriterier (maximalt 20) 

- Slå vid behov ihop besläktade detaljkonstruktioner till 

kriteriekonstruktioner.  

 

I en beslutsmatris placeras alla lösningar i matrisen varav en av dem som referenslösning för 

resterande lösningar. Det spelar ingen roll vilken av lösningarna som man använder som 

referens. Dock brukar det ofta vara en lösning som är väl känd.  

Det finns tre olika benämningar; om lösningarna är bättre än referensen, sämre än referensen 

eller lika bra som referensen. Om lösningen är bättre än referensen skrivs (+), om lösningen är 

sämre än referensen skrivs (-) och om lösningen är lika bra som referensen skrivs (0). 

Summeringen av varje lösnings resultat för vardera kriterium räknas samman. Utifrån det fås 

ett nettovärde. Den lösning som har högst nettovärde hamnar på första placeringen i 

rangordningen.  

Efter den relativa beslutsmatrisen framkom ett nytt koncept utifrån diskussion med 

uppdragsgivare huruvida de valda koncepten stämde överens med deras önskningar och krav. 

Diskussion fördes trots att kravspecifikationen fanns att tillgå. Detta gjordes på grund av att det 

var viktigt att ha en nära dialog projektansvarig och uppdragsgivare emellan. En bra dialog är 

bra att ha då det lätt kan uppkomma nya tankar och funderingar som ändrar kravspecifikationen, 

vilket gjordes vid detta skede av projektet. Den uppdatering av kravspecifikationen som 

genomfördes gjordes under detta delmoment, konceptval.  

I vanliga fall kan man ta med de tre bäst rankade lösningarna för vidareutveckling. I detta 

projekt kom endast den bäst rankade lösningen vidareutvecklas. De högst rankade lösningarna 

utöver den bästa lösningen kom att vara med genom att idéer och tankar från dem kom att 

granskas i vidareutvecklingen av det valda konceptet.  

 

2.5.3 Konceptutvärdering  

Att bearbeta flera olika lösningar under en längre tid kan medföra att arbetet stannar upp och 

onödig tid läggs på koncept som inte är värdefull. Därför valdes endast ett koncept att tas vidare 

för utveckling. 

Konceptutvärderingen innefattade en utvärdering av valt koncept, värde/kvalité.  
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2.6 Konstruktion/Layout 
I detta delmoment kom det valda konceptet att vidareutvecklas i form av konstruktions- och 

layoutlösningar, hur olika lösningar och konstruktioner ska kopplas samman samt hur dessa ska 

lösas på mest lämpliga sätt. Från att arbeta med helheten och koncept arbetar man inom detta 

moment med detaljerna kring det valda konceptet.  

Layouten är också en del i detta moment. Hur konceptet ska se ut i form av layout valdes redan 

i sin helhet vid konceptvalet. I detta moment finjusterades dessa detaljer och former i samband 

med konstruktionslösningarna för att på så sätt få fram en bra lösning med avseende på både 

konstruktion och layout.  

Det lättaste medlet att använda anses vara pennan. Den första metod som tillämpades för att få 

fram konstruktions- och layoutlösningar var skisser. Med skisser är det enkelt att kunna 

visualisera och uttrycka idéer och lösningar på ett begripligt och kreativt sätt.  

Vidare gjordes skisser i CAD-program. I denna metod var layouten (formgivningen) i fokus. 

För att tydligt se hur en utformning ser ut i verkligheten är det bästa verktyget att använda sig 

av ett CAD-program. CAD-skisserna gjordes i programmet Creo Parametric 2.0.  

 

2.6.1 Formgivning 

Konceptets formgivning bearbetades fram genom skisser med penna och papper. För att få en 

komplett formgivning med avseende till tekniken bearbetades det valda konceptet noggrant. 

Övergripande mått på dubbelhaspeln fastställdes.   

 

2.6.2 Dubbelhaspelns uppbyggnad 

Hur dubbelhaspeln är uppbyggd på en grundlig nivå skissades fram och klargjordes. 

Diskussion mellan arbetare på Camcoil Systems AB och projektansvarig emellan fördes 

under denna konstruktionsbearbetning.  

 

2.6.3 Vridningsmekanism 

Hur dubbelhaspeln ska vridas och vilka lösningar och komponenter som ska användas 

klargjordes på ett övergripande plan. Några detaljer kring exakt vilken produkt som ska 

användas till lösningen bestämdes ej.  

 

2.6.4 Färgsättning  

Färgsättningen kopplades samman till en rad olika aspekter. Hänsyn togs till säkerhets-, 

igenkännhets- samt marknadsförebyggande faktorer.  

 

2.6.5 Stängsel 

Hur stängslet ska se ut skissades fram i CAD-program och sammanställdes i en och samma 

miljö tillsammans med dubbelhaspeln, för att på så sätt få en förståelse för hur stängslet ska se 

ut.  
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2.6.6 Placering av fäste till kläm-arm 

Kläm-armarna är av stor vikt då dess ska hålla coilen på plats på haspelhuvudet. Kläm-

armarna placeras på haspelhuvudet på ett smidigt sätt som gör att de inte förstör varken 

formgivning eller teknik. 

 

2.7 Skissmodell 
Det kommer att göras en slutlig skissmodell där men ser slutkonceptet innehållande 

konstruktions- och layoutlösningarna. Det man kommit fram till i skisser och CAD-skisser 

sammanställs och ritas upp i en slutlig skissmodell. Detta sker med antingen penna eller i CAD.  

 

2.8 Koppling till tidigare produkter inom Camcoil Systems AB 
En koppling till tidigare produkter inom Camcoil Systems AB gjordes. Denna koppling var 

till för att tydligt klarlägga hur det framtagna konceptet spelar sin roll i den produkt som 

sedan tidigare tillverkas av företaget.  

 

2.9 Slutspecifikation 
Till sist gjorde en slutspecifikation. Slutspecifikationen är till för att utvärdera hela konceptet, 

innehållande konstruktions- och layoutlösningar, för att säkerställa att konceptet fortfarande 

uppfyller kravspecifikationen. Detta görs eftersom konceptet bearbetats med konstruktions- och 

layoutlösningar som kan göra att specifikationerna för konceptet ändras. Viktigt är då att göra 

en slutspecifikation för att jämföra den med kravspecifikationen som en kontroll om den 

fortfarande uppfyller alla krav. På så sätt fås ett absolut svar om konceptet uppfyller kriterierna 

och klarlägger om konceptet är hållbart eller ej. 

Uppfyller inte konceptet alla krav i enlighet med kravspecifikationen kommer justeringar i 

konstruktions- och layoutlösningarna att bearbetas till dess att uppfylld kravspecifikation nås.  

 

2.10 Slutresultat 
Slutresultatet presenterades i form av en skissmodell på dubbelhaspeln skapad i Creo 

Paramtetric 2.0.  

 

2.11 Vidareutveckling 
Då detta är ett framtaget koncept och inte en färdig produkt är detta inte ett projekt som 

färdigställer det framtagna slutresultatet till att tillverkas. Det krävs en fortsättning på 

projektet och en vidareutveckling för att konceptet ska gestaltas i en färdig, tillverkad, 

produkt.  
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3. Resultat 
I detta avsnitt redovisas alla resultat. Ordningen följer projektmodellens kronologiska 

ordning.  

 

3.1 Projektplanering 
Projektplanen bestod av en WBS, en tidsplan samt mål och problemformuleringar. Nedan 

visas en förenklad WBS över projektet, se figur 4. Projektets fullständiga WBS samt hela 

projektplaneringen finns att tillgå i bilaga 1.  

 

Figur 4 Övergripande WBS över projektet. 

 

3.2 Förstudie  
Förstudien bestod av både studier av befintlig produkt samt studier angående områden som 

berörde projektet.  

 

3.2.1 Intervjuteknik 

I ’Intervjuteknik’ [3] förklarar Björn Häger sin syn på intervjuteknik. I ’Kvalitativ intervju – 

Från vetenskapsteori till fältstudier’ [4], skriven av Anne Ryen, behandlas områden som berör 

kvalitativ intervju. Nedan, avsnitt 3.2.1 Intervjuteknik, följer en sammanfattning.  

För att en intervju ska upplevas avskalad och utan misstankar om eventuella baktankar bör den 

person som intervjuar vara personlig och inkludera den intervjuade personen på ett naturligt 

sätt. Vid intresse av att få reda på en viss sak är det bra att personen själv, som frågar, även har 

en koppling till det område som frågorna berör. På så sätt känner personen som intervjuas en 

samhörighet och ett större förtroende och eventuellt en större glädje i att berätta för personen 

som intervjuar. Till exempel om en person frågar om saker inom stålindustrin, är det en fördel 

om personen berättar att den själv har jobbat inom stålindustrin, samt vilka områden som 

personen har berört inom branschen.  

Björn Häger [3] menar att även ha med personliga aspekter och noteringar kring den man 

intervjuar är av värde. På så sätt flyttas fokus från den som intervjuar till den som blir intervjuad. 

På grund av detta släpps, den stundtals upplevda, stelheten kring intervjun som istället mynnar 

ut i ett samtal. En fördel vore att hitta något att prata om för att på så sätt sätta foten i 

dörrspringan.  

Projektplan Förstudie
Krav-

specifikation
Koncept-

generering
Konceptval

Konstruktion
/ layout
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Den intervjudata som fåtts behöver analysers och skrivas ut i text. Detta är inte alltid lätt då en 

muntlig berättelse ofta inte går att ersätta med en text. Det är svårt att exakt få ner vad som har 

sagts i intervjun och hur det har framförts av den intervjuade personen. Dessa två synvinklar, 

verklighet och representation (text), skiljer sig från varandra vilket innebär att det krävs analyser 

och tolkningar kring det som sagts. Anne Ryen [4] skriver att vilket sätt man analyserar och 

tolkar är avgörande. Att stapla upp studier och intervjuer i ordning är ingen bra metod. Att skapa 

en så kallad ”ringdans” är att föredra. All informationssamling ska speglas mot varandra och 

inte endast skrivas ner i text. Risken finns att texten då inte förmedlar de rätta tankarna och på 

så sätt inte får fram det som egentligen har sagts i intervjun.  

Mängden insamlad data, både intervjuer och informationssökning, är en avgörande faktor. För 

mycket data kan leda till att det blir svårt att sortera och skriva ner det i text på ett bra sätt. Vid 

för mycket information finns också en risk att man samlar på sig irrelevant data. Detta kan 

medföra att den röda tråden tappas och fokus flyttas från vad som är viktigast. Detta kan vara 

svårt att på förhand styra. Att komma förberedd och veta vilken linje och vilka frågor man vill 

ha svar på underlättar för att sortera insamlad data.  

Det är av fördel att sortera insamlad data i kategorier, se figur 5. På så sätt är det lättare att 

kombinera olika data som är placerade i olika kategorier med varandra, se figur 6.  

 

En annan aspekt som tas upp i [4] är att redan under en informationssökning eller en intervju är 

det lätt att få teorier om hur saker och ting exempelvis ska lösas. Då är det viktigt att inneha en 

induktiv analys, vilket innebär att det är teorin som kommer fram utifrån data, och inte tvärtom.  

  

Figur 5 Insamlad data sorteras in i olika kategorier. Detta är första 
steget efter insamlad data. Egen tolkning av [4].  

Figur 6 Kategorierna som skapats slås ihop och bildar kapitel. 
Detta är andra och sista steget efter insamlad data. Egen tolkning 
av [4].   
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3.2.2 Färglära 

Detta avsnitt, 3.2.2 Färglära, är en sammanfattning av Ming Ronnier Luo ’Applying colour 

science in colour design – Department of Colour and Plymer Chemistry’ [5] och Pehr Sällström 

’Goethes färglära’ [6].   

Ming Ronnier Lup [5] betonar att färg är en mycket användbar egenskap inom industri- och 

produktdesign för att väcka betraktarens uppmärksamhet. Egenskaper så som form, stil och 

funktion är andra faktorer som fångar intresset men det är en produkts färg som är den främsta 

visualiseringen som attraherar en betraktare och även en köpare. [5] 

Det finns många olika färger men det är en specifik färg som sticker ut i den bemärkelse att det 

är den färg som ligger närmast ljuset, gult. Denna färg, gul, kan ha olika toningar men när den 

står i högsta renhet ger den en klar lyster som kan kopplas till naturens klara ljus. På grund av 

detta är gul en färg som är angenämt att ha med i en omgivning. Gult ger ett behagligt intryck 

och används ofta inom måleriet för att belysa saker och ting. Liksom gult gäller detta även 

rödgult, och då i en än högre grad.  

Pehr Sällström [6] menar att för att förstå helheten och totaliteten och finna tillfredsställelse 

söker ögat efter ett rum som är färglöst bredvid det färgade. På så sätt frambringas den 

utmärkande färgen. Att endast kolla på intensiva färger som gul kan för ögat upplevas som 

fysiskt tvång att få flytta fokus till någon annan färg, så som blått, för att på så sätt vila ögonen. 

Blått är en mörkare färg än gult vilket gör att ögat kan vila på denna färg. Ögat gläder sig när 

den får uppleva totaliteten, olika färger på en och samma bild, där det finns både intensiva färger 

och mer mörka färger.  

Det finns harmoniska sammanställningar; 

- Gult – Violett 

- Blått – Orange 

- Purpur – grönt 

Det finns också karaktäristiska klanger, där färger som inte är harmoniska sammanställningar 

men som kan upplevas sådana. Några av de främsta är; 

- Gult och blått  

- Blått och purpur 

- Gult och purpur  

Dessa harmoniska sammanställningar samt de 

karakteristiska klangerna speglar sig tydligt i Johannes 

Ittens färgcirkel som syns i figur 7. 

 

  

Figur 7 Johannes Ittens färgcirkel. [7] 
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3.2.3 Gestaltning 
Detta avsnitt, 3.2.3 Gestaltning, är en sammanfattning av Lennart Wihk’s föreläsningsmaterial om 

gestaltning [8].  

Närhetsfaktorn  

Ju närmare man befinner sig med ögat i förhållande till föremålet desto tydligare gestaltas det.  

Likhetsfaktorn 

Figurer eller former som har samma egenskaper bildar gestalter, speciellt om de är placerade i 

samband med varandra.  

Symmetrifaktorn 

De av strecken på bilden som kan ena sig om en symmetrisk axel uppfattar vi tillsammans som 

en helhet.  

En följd av olika streck där strecken har olika tjocklekar uppfattar man ändå som en helhet. 

Detta på grund av att de kan enas kring en symmetrisk axel.  

Slutenhetsfaktorn 

Det är lättare att uppfatta en yta som en enhet om det finns linjer som innesluter en yta. 

Exempelvis om det endast är ett streck eller om det är en sluten form.  

Enkelhet 

Enkelhet är något som sammanfattar dessa olika punkter och beröringsområden. Man har ofta 

en tendens att kunna urskilja det enkla, vilket är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i 

designarbetet. Enkelhet stämmer också överens med och kan kopplas till de ekonomiska, 

tekniska och praktiska områdena och ambitioner i produktutvecklingen.  

 

 

 

 

Figur 8 Sidovyer för olika hammarhuvuden. Egen tolkning av 
[8].  
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Vad som gör det enkelt att urskilja en form närvarande av andra former är således dess enkelhet. 

Intresset för en enkel form, så som en kvadrat eller en cirkel kan lätt svalna men när det 

tillämpas som en form av en produkt fordras tydligen något annat än bara en form.  

När det gäller varseblivning har man en tendens till att förhålla sig till bestämda ramar och sätt. 

Till exempel visar det sig tydligt i hur vi upplever och även söker det enkla. Det yttrar sig även 

i förmågan att med stor skärpa och noggrann iakttagelse lägga märke till varje avvikelse från 

former som är indifferenta. Detta innebär exempelvis när en kvadrat blivit liggande eller 

stående. 

Som man ser på bilden så är det den rektangulärformade hammarhuvudet som utmärker sig där 

flera olika former utspelar sig på en och samma bild i en gemensam miljö. Se figur 8. Bilden 

visar tydligt hur ögat skiljer ut det enkla i en miljö av flera komplicerade former.  

Tar man en titt på varje hammare var för sig, exempelvis dessa tre som syns i figur 9, ser man 

att de skiljer sig mycket från varandra. Om man endast betraktar formerna var för sig ser den 

rektangulära formen mycket mer ointressant ut och kan upplevas likgiltig, medan de andra två 

fångar intresset på ett djupare sätt. Det är skillnad att betrakta en figur utan omgivning mot att 

betrakta den i samband med en omgivning och miljö. Ju oroligare omgivningen är desto mer 

utmärker sig den enkla formen. 

 

  

Figur 9 Sidovyer på tre olika hammarhuvuden. Egen tolkning av [8].  
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3.2.4 Produktdesign 
Rune Monö beskriver produktdesign i ’Design for Product Understanding’ [9]. Nedan följer 

en sammanfattning.  

Färg är en mycket viktig aspekt för många människor när det kommer till ett företags 

presentation. Att diskutera och fundera kring ett företags logotype är inte lika viktigt som att 

fokusera på vilka färger ett företag använder sig av. Det finns dock en parameter att ta hänsyn 

till. Det är generellt svårt för människor att komma ihåg vilken exakt nyans en viss färg har. 

Att kombinera färger gör det lättare att skapa en färgidentifikation i olika miljöer. 

Man kan inte isolera en produkt från dess omgivning. En produkt kan varken praktiskt eller 

tekniskt separeras från sitt sammanhang eller det system den är placerad i för att fungera och 

uppfylla sin funktion. 

 

Exempel; 

Tekniskt talat består en motorcykel av två hjul som sitter ihop med hjälp av en 

ram. Ett av hjulen drivs av motorns kraft medan det andra kan styras med hjälp 

av handtag. På motorcykeln finns också ett säte placerat. I praktiken kan 

motorcykeln transportera människor och även andra saker. Motorcykeln är 

flexibel i trafiken som kan användas dagligen och utöver det också rolig att 

använda inom sport.  

Semantiskt, på vilket sätt man använder motorcykeln är enkelt att förstå. Det 

räcker med att ha en liten erfarenhet av hur det är att cykla med en två-hjuling. 

Hur en motorcykel fungerar talar om för oss utan att vi ens reflekterar över det. 

När man kommer för att hämta motorcykeln så är motorcykeln placerad bland 

en rad andra motorcyklar. För att kunna hitta den motorcykeln som letas efter 

krävs det att man gör en jämförelse med andra motorcyklarna. I denna situation 

handlar det inte om att motorcykeln är enkel att transportera saker med, utan att 

den har något som utmärker sig själv från dess omgivning. Motorcykelns färg 

har i detta läge skiftats från att vara dekorativa aspekter till att vara en aspekt 

som gör att man kan urskilja motorcykeln i en viss miljö. Men det var bara den 

motorcykeln man letade efter som hade ett speciellt sadelskydd och handtag. 

Denna situation ger en innebörd av att det inte handlar om ’min motorcykel’ 

utan ’min motorcykel i kontrast och förhållande till alla de andra 

motorcyklarna’.  

 

En produkts design (motorcykelns design) kan delas ini tre olika kategorier;  

- Föregående modell 

- Detta års modell 

- Möjliga framtida modeller   
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3.2.5 Perceptionsprocessen 

Detta avsnitt är en sammanfattning av Lennart Wihks föreläsningsmaterial om perception och 

minne [10].  

Ordet perception betyder ”Upptagning i medvetandet av sinnesintryck” enligt ordboken, vilket 

innebär att man via sinnen tar emot olika intryck som sedan överförs till hjärnan där det 

bearbetas och tolkas. Kort beskrivet handlar perception om hur man mottar, bearbetar och kodar 

all den information man tar till sig och av den skapa en enhet, en meningsfull enhet.  

Perception följer i tre olika steg; 

1. Det första som sker är själva retningen. Inom perceptionssammanhang brukar retningen 

kallas för stimuli. En retning kan exempelvis vara en doft eller en smak.  

2. Efter retningen kommer själva upplevelsen av retningen. Man skulle också kunna säga 

att det är själva känslan av retningen. Man reagerar tillexempel på en viss doft eller 

smak.  

3. I det tredje steget tolkas sinnesintrycket. Vid tolkningen jämförs intrycket med tidigare 

erfarenheter av situationer som linkar den som uppstått, exempelvis en viss doft eller 

smak. Det hjärnan försöker göra är att få den nya retningen att stämma överens med 

våra förväntningar och tidigare erfarenheter, men också våra behov.  

Våra sinnen: 

- Syn 

- Hörsel 

- Smak 

- Lukt  

- Känsel 

Fokus kommer i detta avsnitt att handla om och beröra sinnet; syn.  

Hur vi uppfattar en omgivning beror på yttre faktorer i form av egenskaperna hos stimuli. Dessa 

kan vara exempelvis; intensitet, storlek, förändring, upprepning, rörelse eller avvikelse.  

Storlek och avvikelse från signaler innebär att en signal är liten eller stor eller rent av avviker 

från den information som finns i närheten. Exempelvis är det lättare att se de stora 

tidningsrubrikerna än att se de små. Dessutom upptäcker och uppmärksammar man lättare en 

avvikande klädsel eller frisyr.  

Detta urval kan ske både omedvetet som medvetet. Dessa båda begreppen har olika innebörder 

inom detta sammanhang;  

Medvetet – Koncentration, det vi vet om att vi varseblir.  

Omedvetenhet – Subliminal perception, under medvetandets tröskel 

Det finns vissa som är experter på detta; reklammakarna. De lyckas locka personer till att köpa 

dess varor. Detta sker ibland utan att vi ens är medvetna om att vi påverkats av dess reklam. 

Detta pekar på att man kan, utan att veta om det, bli påverkad av det man ser. Det subliminala, 

det som ligger under gränsen för vad man uppfattar, kan man reagera på. Exempelvis påverkas 
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en publik av att bara se en bild i några hundradelar som snabbt skymtar förbi. På så sätt påverkas 

man av reklam och intryck i form av syn (och rörelse).  

Max Wertheimer (1880 - 1943), en av gestaltningspsykologins grundare, hade en slutsats att 

vårt psyke strävar efter meningsfulla helheter. Så fort ny information når våra hjärnor påbörjas 

direkt ett sökande efter tidigare bekanta mönster. Till exempel om det kommer en ny bok till 

ett bibliotek så ska den placeras på något ställe. Den ska organiseras in i tidigare samling. Det 

första som görs är att undersöka om den kanske finns tidigare, efter det undersöks om den ska 

kategoriseras efter författare eller innehåll. På så sätt kan den sorteras där den anses höra hemma 

eller så skapas en helt ny kategori. Det fungerar på samma sätt när hjärnan letar efter det 

”gamla”. Hjärnan vill hitta mönster som liknar det för stunden nya stimulus som uppkommit.  

Om det inte finns något mönster måste hjärnan, likt bokhyllan, organisera om. Hjärnan strävar 

hela tiden efter att hitta stimuli som passar ihop med gamla stimuli, för att på så sätt skapa 

meningsfulla bilder. I s.k. ”hjärnans bibliotek” organiseras allt det material som uppfattats efter 

vissa mönster. Organisationsprinciper är något man inom perceptionspsykologin talar om. 

Hjärnan uppfattar och organiserar materialet efter; figur-grund, avstånd, djup samt gestaltlagar. 

Gestaltlagar har berörts i tidigare avsnitt; 3.2.3 Gestaltning.  

Figur-grund handlar om att man uppfattar olika intryck viktigare än andra. De viktigaste 

intrycken hamnar i centrum och på så sätt utgör grunden. Om man tittar på ett fotografi kommer 

förmodligen ansikten att vara i centrum och på så sätt bildar ansiktet figur och resterande 

område av fotografiet blir bakgrund.  

 

3.2.6 Marknad  
Camcoil Systems AB har de senaste åren sålt sina hasplar till en rad olika företag. Några av 

dessa är; Dala Profil AB, Beslag och Metall AB och Lindab Steel AB. Lindab Steel AB är idag 

en stor aktör på marknaden vilket visar att Camcoil Systems AB är en seriös kandidat på 

marknaden.  

Dubbelhaspen finns idag på marknaden och är enligt Camcoil Systems AB en revolutionerande 

maskin som effektiviserar produktionen.  

Med en dubbelhaspel minskas ställtiden i form av att produktionen inte behöver stanna vid 

skiftning av coil. När den ena coilen hasplas av och matas ut, och haspelhuvudet är slut på plåt, 

ska en ny coil matas ut från haspelhuvudet. Med en enkelhaspel måste produktionen stannas 

när en ny coil sätts på haspelhuvudet. Med en dubbelhaspel behöver produktionen inte stoppas, 

utan under tiden som det ena haspelhuvudet matar ut plåt sätts en ny coil på det andra 

haspelhuvudet. Detta görs alltså samtidigt. När sedan plåten matats av från haspelhuvudet och 

är fritt från plåt roteras hela haspelmaskinen och börjar mata av plåt från det andra 

haspelhuvudet. På så sätt stoppas inte produktionen i lika stor utsträckning, vilket resulterar i 

ett mer konstant flöde i produktionen.  
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3.2.7 Konkurrenter 

Det finns en rad olika konkurrenter till Camcoil Systems AB. Dessa finns i Turkiet, Frankrike, 

Tyskland och Italien, varav Dimeco och Coiltech är de främsta och ligger i Frankrike respektive 

Turkiet.  

Det finns stora konkurrenter som redan tillverkar dubbelhasplar. En av dessa är, som tidigare 

nämnt, Coiltech. Deras haspelmaskiner erhåller i huvudsak en fyrkantig form. Formerna är 

oftast inte helt rena utan komponenter och delar är placerade på flera olika ställen på 

maskinen. På så sätt skapas en känsla av osymmetrisk form.  

Alla dessa konkurrenter har sina dubbelhasplar konstruerade på så sätt att haspelhuvudena är 

placerade på varsin sida om en kropp, mitt emot varandra. Inne i kroppen är drivenheter 

placerade.  

 

3.2.8 Teknik 

3.2.8.1 Teknikstudie 

Haspelmaskinen ska klara av att hantera coil’s som väger 5000 kg.  

Camcoil Systems AB’s haspel ser ut enligt figur10. Det finns ett haspelhuvud som är placerat 

fritt och vid sidan av maskinens centrum. Det är endast haspelhuvudet som har en rörelse under 

produktionen, allt annat på maskinen står stilla. Vid användning av produkten sitter en coil runt 

haspelhuvudet som, med hjälp av att öka haspelhuvudets radie, spänns fast på haspelhuvudet. 

På så sätt fästs plåten stadigt runt haspelhuvudet. Haspelhuvudets radie regleras genom 

hydraulikcylindrar som sköts manuellt, och stannar vid ett visst tryck. 

 

 

  

Figur 10 Camcoil Systems AB's haspelhuvud, som 
sitter på enkelhaspeln. 
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3.2.8.2 Komponenter 

En skiss över hur komponenterna sitter i förhållande till varandra syns i figur 11. 

Längst ner på haspeln sitter en elmotor, del numrerad som nummer 3 i figur 11, som driver 

haspelhuvudet. Haspeln är kedjedriven, vilket innebär att motorns rotation överförs till 

haspelhuvudet med hjälp av en kedja, nummer 6. 

I samband med motorn sitter en växellåda, nummer 4, för att reglera haspelhuvudets hastighet. 

Kedjan är fäst i växellådan och överför dess rotation till ett kugghjul, nummer 7.  

Kugghjulet är fäst i en axel, nummer 8, som i sin tur är sammankopplad med haspelhuvudet, 

nummer 1. På så sätt roterar haspelhuvudet. Det finns två lager, nummer 2, utplacerade på 

axeln. Det finns även kläm-armar, nummer 9, som håller coilen på plats på haspelhuvudet. 

Dessa är placerade i samband med haspelhuvudet och sitter på ramens ben, nummer 5. Hela 

armen är inte med på bilden men det syns vart armen är fäst i ramen.  

 

  

Figur 11 Beskrivning av Camcoil Systems AB's enkelhaspel. Här visas haspelns olika delar och hur de är sammankopplade. 
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1. Haspelhuvud 

Haspelhuvudet tillverkas av Camcoil Systems AB. Deras befintliga haspelhuvud 

kommer att användas på dubbelhaspeln.  

2. Lager  

Lagren som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln. 

Konstruktionen innehåller två olika lager. Två av vardera lager är placerade på 

båda axlarna.  

3. Motor 

Motorn som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln.  

4. Växellåda 

Växellådan som finns på befintlig produkt kommer att användas i 

dubbelhaspeln. 

5. Stativ (Ställning) 

Stativet kommer att konstrueras på valfritt sätt. Material som används för att 

konstruera stativet är lämpligt för svetsning.  

6. Rem (Drivrem) 

Remmen som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln. 

7. Hjul 

Hjulet som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln. 

8. Axel 

Axeln som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln. 

9. Klämma (kläm-arm) 

Klämma som finns på befintlig produkt kommer att användas i dubbelhaspeln. 

Vart dessa ska placeras och fästas konstrueras på valfritt sätt. Detta är kopplat 

till komponent; stativ.  
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3.2.8.3 Komponenter att ta hänsyn till i projektet 

Det finns två komponenter att ta hänsyn till i detta projekt, lager och axeln. Detta eftersom 

storlek på lager och axel begränsar både konstruktion och formgivning. För att få ett hållbart 

koncept krävs att dess två parametrar beräknas och dimensioneras utifrån önskad funktion. (den 

ska klara av coil’s som väger 5 ton)  

Alla uppgifter som återfinns i detta avsnitt, 3.2.8.3 Komponenter att ta hänsyn till i projektet, 

är hämtade från intervjuer med uppdragsgivare samt överlämnat material från uppdragsgivare, 

vilket återfinns i 3.2.9.1.1 Komponenter.  

 

Lager 

Lager 1 

Innerdiameter: 100 mm 

Längd: 410 mm 

Bredd: 110 mm 

Se måtten för lager 1 i figur 12.  

  

 

 

 

 

Lager 2 

Innerdiameter: 100 mm 

Längd: 380 mm 

Bredd: 110 mm 

Se måtten för lager 2 i figur 13. 

  

 

 

 

Axel 

Material: Konstruktionsstål - C45 

Diameter: 100 mm  

Sträckgräns: 167 MPa 

  

Figur 13 Skiss på det lager som sitter närmast haspelhuvudet – Lager 2. 

Figur 12 Skiss över det lager som sitter längst ut på axeln – Lager 1. 
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3.2.8.4 Camcoil Systems AB - haspelhuvud 
Camcoil Systems AB har en unik lösning på sina av-hasplar. Denna lösning syns i figur 14.  

Lösningen fungerar genom att en hydraulikcylinder reglerar radien på haspelhuvudet. Locket 

som syns i figur 15 har en radie som är något mindre än haspelhuvudet. Detta är till för att det 

inte ska uppkomma något glapp mellan lock och haspelhuvud. Det ska vara tätt och ligga mot 

varandra. Om det uppkommer ett glapp mellan locket och haspelhuvudet kan skador på plåten 

uppkomma i form av att det sker små intrycksmärken på plåten. Detta sker på grund av att 

radien inte är helt jämn över hela ytan på haspelhuvudet. På så sätt minimeras tryckskador som 

kan uppstå vid behandling av plåt på haspelhuvudet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrenterna har en annan lösning på haspelhuvudets reglerande av radie. Funktionen hos 

varje tillverkare är den samma men yttrar sig på olika sätt hos respektive.  

Mekaniken i konkurrenternas maskiner fungerar genom att det finns fyra olika stöd för coilen. 

Detta gör att det inte finns stöd för plåten runt hela dess area när den är placerad på 

haspelhuvudet, utan endast på fyra olika punkter. På grund av denna funktion kommer plåten 

inte att få en rund form vid de första varven utan den kommer få vissa små intrycksmärken vid 

kanterna av dessa fyra stöd. Detta gör att de första varven på plåten skadas och måste i värsta 

fall skrotas. 

Figur 15 Haspelhuvudet innehållande en coil. 
Locket lappar över haspelhuvudet.  

Figur 14 Camcoil Systems AB's unika lösning på 
haspelhuvudet, locket.  
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3.2.9 Designstudie 

3.2.9.1 Tolkning – logotyp 

 

 

 

 

 

 

Camcoil Systems AB’s logotyp som syns i figur 16 består av två olika färger, svart och blå, där 

den dominanta färgen är svart. Den blåa färgen fångar blickfånget mest och blir den färg man 

först lägger märke till.  

Camcoil Systems AB har även en till logotyp som syns i figur 1.  

 

 

Figur 17 Camcoil Systems AB's logotyp 2. 

 

Denna logotyp används på Camcoil Systems AB’s befintliga enkelhaspel. Se figur 17.  

 

3.2.9.2 Tolkning – haspelmaskin 

Inom industrin är det en fördel om det finns en igenkännhetsfaktor på produkten kopplat till 

dess tillverkare. Detta är effektivt ur marknadsföringssyfte enligt erfarna arbetare inom 

området.  

I dagsläget finns en igenkännhetsfaktor på Camcoil Systems AB’s enkelhaspel som syns på ett 

tydligt sätt. Camcoil Systems AB’s logotyp, ett ”C”, finns med på produkten. Logotypen är 

placerad vid produktens bakre del, i höjd med haspelhuvudet. Placeringen sitter i blickfånget 

vilket gör att man lägger märke till det.  

Designen har en genomgående karaktär i form av att produkten är cylinderformad upp till och 

fyrkantig ned till. Radien på cylinderformen har en konstant storlek. Se figur 18.  

Figur 16 Camcoil Systems AB's logotyp 1. 
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Haspelmaskinens färger är gul och blå. Dessa färger är de samma som är med på den svenska 

flaggan. På så sätt symboliseras det tydligt vilket land produkten är tillverkad i. Den blåa färgen 

känns även igen hos Camcoil Systems AB’s logotype som innehåller färgen blå, som berörts i 

tidigare avsnitt.  

 

3.2.9.3 Semantisk analys 

 

Beskriver 

Produkten beskriver inte så mycket. Är man insatt i stålindustrin och dess bransch 

kan man lätt se vad det är för maskin och hur den ska användas.  

Uttrycker  

Produkten uttrycker och förmedlar en känsla att den är robust, att den ska klara 

av stora påfrestningar samt att den har kvalité.  

Uppmanar 

Produkten utmanar att plåten som ska bearbetas ska vara på haspelhuvudet, det 

som sticker ut från den blåa, fyrkantiga formen.  

Identifierar 

Den blåa färgen identifierar Camcoil Systems AB. Det finns en koppling mellan 

dess logotype och färg på haspelmaskinen. Det finns även ett ”C” utplacerat på 

maskinen vilket styrker identifikationen än mer. C:et; som syns på bilden; är 

Camcoil Systems AB’s andra logotype.  

Figur 18 Camcoil Systems AB’s enkelhaspel. 
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3.2.10 Budget 
Priset för en dubbelhaspel på marknaden ligger idag på 500 000 svenska kronor Vilken prisklass 

olika leverantörer ligger på beror på vilken kvalité som erhålls i deras dubbelhasplar. Priset 

varierar inte så mycket vilket innebär att de flesta konkurrenter på marknaden har produkter 

som kostar ungefär lika mycket.  

Komponenterna för Camcoil Systems AB’s enkelhaspel kostar mellan A - B svenska kronor, 

beroende på egenskaper.  

Alla kategorier och komponenter har ett värde där monterings- och tillverkningskostnad samt 

inköpskostnad för vardera komponent är inräknad.  

Kostnaden för en enkelhaspel med önskade värden hamnar då på en kostnad om minst C 

svenska kronor.  

Ytterligare kostnader som tillkommer är stativ och vändkrans/lagring. Med stativ menas ramen 

som hela maskinen kommer att vara uppbyggd på, vilket varierar beroende på maskinens 

storlek. Hur konstruktionen och stativens konkreta uppbyggnad lämpar sig bäst utifrån design 

och kostnad är något som kommer tas upp på ett djupare plan i konstruktions- och layoutdelen. 

Vändkrans/lagring är den, av företaget, tänkta konstruktionslösningen till att maskinen ska 

kunna rotera och då kräva en vändkrans. Denna kategori/komponent kommer inte att behöva 

vara med i varje koncept, utan den kostnaden tillkommer om slutkonceptet innehåller en 

rotationsfunktion och således en vändkrans.  

Kostnaderna för en dubbelhaspel är ungefär det dubbla jämfört med en enkelhaspel. I dagsläget 

är det svårt att uppskatta exakt. Det finns inga konkreta avgränsningar för vad produkten får 

kosta. Den ska konkurrera med konkurrenters produkter och får då i förhållande till dem inte 

vara för dyr.  
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3.3 Kravspecifikation 
Önskan hos Camcoil Systems AB är att produkten ska vara konkurrenskraftig. Med det följer 

att kategorierna teknik, design samt kostnad ska vara inom ramen för vad som säljs idag. 

Tekniken och designen får vara bättre än nuvarande. Kostnaden får däremot inte vara för hög 

relaterat konkurrenter.  

De viktigaste kriterierna produkten ska ha är följande; 

- Kunna hantera coils som väger 5000 kg 

- Bestå av två haspelhuvuden 

- Kunna hantera och komma åt båda haspelhuvudena samtidigt 

- Kunna mata av en coil från ena haspelhuvudet medan man sätter på en coil på det andra 

haspelhuvudet 

Det finns även önskvärda punkter, vilka berörs i en viktningstabell nedan.  Se tabell 1.  

Samspelet mellan de olika huvudkategorierna är starkt kopplade till varandra. Se figur 19. 

Huvudkategorin marknad styr det mesta över hur resterande huvudkategorierna behandlas. 

Marknaden ser idag ut på ett visst sätt, vilket medför att en ny produkt måste uppfylla de 

funktionella krav som finns idag. Om detta inte uppfylls ses produkten som oattraktiv. Beroende 

på hur marknaden ser ut kommer kostnaden för produkten hamna därefter. Ett för högt pris på 

produkten medför troligtvis att potentiella kunder förloras, oavsett hur bra och tilltalande dess 

teknik respektive design är.  

Kostnaden styr i sin tur både design och teknik. I detta projekt är tekniken viktigare än designen. 

Om någon ny teknik uppkommer under projektets gång och visar sig vara hållbar kommer 

denna att användas i det framtagna konceptet. Om detta inte sker kommer den befintliga 

tekniken att användas. Detta medför att designen kommer att hamna på en sista plats i en lista 

av dessa tre kategorier i vilken som är viktigast att ta hänsyn till. Oavsett vilken av dem som är 

viktigast kommer de samspela med varandra och påverka varandra. Se figur 20.  

Ordnad viktighetsnivå av huvudkategorierna;  

1. Marknad 

2. Budget 

3. Teknik 

4. Design  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19 Beskrivning över hur de olika 
huvudkategorierna är relaterade till varandra. 

Marknad

Budget

Teknik Design

Figur 20 Beskrivning över hur huvudkategorierna; 
budget, teknik och design samspelar med varandra. 
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Säkerhet är något som genomsyrar hela projektet. Idag inom stålindustrin är det människans 

hälsa och hennes välmående som står i centrum. Säkerhet är idag en aspekt som man inte 

behöver rangordna som en av huvudkategorierna, utan det finns med under hela projektets gång. 

Marknad – innehåller kriterier som återfinns hos konkurrenter idag i form av    

funktion.  

Teknik - berör två olika områden; funktion och egenskaper.  

Design – innehåller två kategorier, semantik och konstruktion, varav semantik 

berör fyra olika områden; beskriver, uttrycker, uppmanar och identifierar.  

Budget - innehåller kategorin; kostnad.  

Säkerhet - tar upp de olika risker som finns med produkten 

De viktningar som ändrats, utifrån den ursprungliga viktningsmatrisen, är markerade i den 

uppdaterade (slutliga) viktningsmatrisen med en kantlinje runt dess viktningsvärde. Se tabell 

2.  
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Information om viktningstabellerna (ursprunglig viktningstabell och uppdaterad (slutlig) 

viktningstabell):  

______ ____________________________________________________________________ 

 

Vardera kategori har en uttalad viktighetsnivå 

- HK   Huvudkrav  

- K   krav  

- Ö   Önskemål  

Viktningen sker i en skala om 1 – 5, där 1 är det lägsta och 5 är det högsta.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Färgskalan är kopplad till viktningen för att tydliggöra hur stor viktningen är. Det går på så 

sätt enklare att uppfatta dess viktning, vad som är viktigt respektive mindre viktigt.  

Färgskala 

- Grön   hög viktning 

- Gul   medelhög viktning 

- Röd   låg viktning 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Ursprunglig viktningstabell;  

Tabell 1 Ursprunglig viktningstabell. Visar kriteriernas viktningar (är en del av kravspecifikationen).  

 

 

 

  

Marknad Viktning Krav/Önskemål

Funktion Rotera haspelhuvud 5.0 HK

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK

Klara av att bearbeta (avtagning) den ena coilen samtidigt som den andra coilen hasplas av 5.0 HK

Haspelhuvudet hamnar i rätt linje i förhållande till produktionen vid skiftning mellan de två haspelhuvudena 5.0 HK

Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö

Varumärkesbyggande 4.7 K

Teknik
Funktion Kunna förflyttas 1.9 Ö

Stark motor 1.5 Ö

Lätt att hantera/användarvänlig 3.0 Ö

Egenskaper Hållbar 4.0 K

Snål 4.0 K

Tyst 1.5 Ö

Liten storlek 3.9 Ö

Säker/pålitlig drift 5.0 HK

Funktion Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö

Rotera haspelhuvud 5.0 HK

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK

Design
Semantik

Beskriver Vilka delar av haspelmaskinen som har en rörelse vid användning 3.6 Ö

Hur haspelmaskinen fungerar 1.5 Ö

Utrycker Säkerhet 4.9 HK

Robust 4.1 Ö

Kvalité 4.2 K

Uppmanar Inte röra haspelhuvudet under användning 3.6 Ö

Inte reparera maskinen under användning 3.6 Ö

Identifierar Kan orsaka stora skador p.g.a. kraftfull maskin 4.3 K

Igenkännhetsfaktor 4.6 K

Att vara uppmärksam vid användning 4.4 K

Konstruktion
Lätt att underhålla 4.1 K

Standardkomponenter 3.3 Ö

Liten storlek 3.9 Ö

Hållbar 4.0 K

Kunna förlfyttas 1.9 Ö

Budget
Kostnad 4.7 HK

Säkerhet
Alla delar Minimera klämrisk 4.2 K

Minimera skador på coilen 4.1 K

Rörliga delar Fastna 4.9 HK

Bli tillslagen 4.4 K



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

43 (124) 
 

Uppdaterad (slutlig) viktningstabell;  

 

 

  

Tabell 2 Uppdaterad (slutlig) viktningstabell. Visar kriteriernas viktningar (är en del av kravspecifikationen). 

Marknad Viktning Krav/Önskemål

Funktion Rotera haspelhuvud 5.0 HK

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK

Klara av att bearbeta (avtagning) den ena coilen samtidigt som den andra coilen hasplas av 5.0 HK

Haspelhuvudet hamnar i rätt linje i förhållande till produktionen vid skiftning mellan de två haspelhuvudena 5.0 HK

Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö

Varumärkesbyggande 4.7 K

Teknik
Funktion Kunna förflyttas 1.9 Ö

Stark motor 1.5 Ö

Lätt att hantera/användarvänlig 3.0 Ö

Egenskaper Hållbar 4.0 K

Snål 4.0 K

Tyst 1.5 Ö

Liten storlek 4.2 Ö

Säker/pålitlig drift 5.0 HK

Funktion Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö

Rotera haspelhuvud 5.0 HK

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK

Design
Semantik

Beskriver Vilka delar av haspelmaskinen som har en rörelse vid användning 3.6 Ö

Hur haspelmaskinen fungerar 1.5 Ö

Utrycker Säkerhet 4.9 HK

Robust 4.1 Ö

Kvalité 4.2 K

Uppmanar Inte röra haspelhuvudet under användning 3.6 Ö

Inte reparera maskinen under användning 3.6 Ö

Identifierar Kan orsaka stora skador p.g.a. kraftfull maskin 4.3 K

Igenkännhetsfaktor 4.6 K

Att vara uppmärksam vid användning 4.4 K

Konstruktion
Lätt att underhålla 4.1 K

Standardkomponenter 3.3 Ö

Liten storlek 4.2 Ö

Hållbar 4.0 K

Kunna förlfyttas 1.9 Ö

Budget
Kostnad 4.7 HK

Säkerhet
Alla delar Minimera klämrisk 4.2 K

Minimera skador på coilen 4.1 K

Rörliga delar Fastna 4.9 HK

Bli tillslagen 4.4 K
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3.4 Konceptgenerering 

3.4.1 Idégenereringsmetoder 

Under idégenereringen uppkom en rad olika nya idéer och tankar kring både nytänkande och 

vidareutveckling. Idégenereringen genomfördes i tre steg, brainstorming, diskussionsmetoden 

samt katalogmetoden varvid största vikt lades vid brainstorming. Varför störst vikt lades vid 

denna metod beror främst på det resultat som framkom ur den. På grund av den kvantitet som 

uppkom gick det lätt att diskutera det som kommit fram utifrån brainstormingen. Trots att 

brainstorming i huvudsak handlar om att få fram kvantitet före kvalitet dök många kvalitativa 

idéer upp. Genom att det fanns både en kvantitet och en kvalitet bland idéerna som uppkom gav 

diskussionerna hållbara idéer och lösningar som såg intressanta ut att vidareutveckla och 

bearbeta.  

 

3.4.1.1 Brainstorming 

Brainstormingen delades upp i fyra olika kategorier, där vissa var mer omfattande än andra. 

Vridningen var mindre omfattande då det inte finns så många alternativ på lösningar medan de 

andra tre kategorierna var mer omfattande.   

- Motor/drift 

- Design (Form)  

- Vridning (förflyttning av haspelmaskin) 

- Säkerhet 

Projektet och produkten presenterades för de närvarande för att skapa en uppfattning och en 

bild över vad projektet handlar om. Utifrån problemformuleringen öppnades sedan 

idégenereringsmetoden. Det gavs fritt utrymme att ge förslag på varje punkt för sig, flera 

punkter eller alla punkter i en och samma lösning.  

Det uppkom en rad olika bra idéer och lösningar. Några av dessa syns i figur 21.  

 

 

                            . 

 

  

Figur 21 Idéer som uppkom under idégenereringsmetoden; brainstorming. 
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3.4.1.2 Diskussionsmetoden  

Diskussionsmetoden genomfördes direkt efter att brainstormingen avslutats. Att genomföra 

diskussionsmetoden direkt efter brainstormingen med samma personer bidrog till att många bra 

diskussioner genomfördes. Diskussioner dels om vissa enskilda idéer som inte var helt 

genomarbetade och färdiga och dels nya idéer och tankar. Det lades stor vikt vid maskinens 

utformning, i form av formgivning och färg, hur den ska se ut för att vara så attraktiv som 

möjligt för både en köpare och en betraktare. Det fördes även många diskussioner kring 

säkerheten av produkten. Hur lösningar för att minimera olika olycksrisker skulle kunna se ut.  

Genom diskussion framkom att det finns vissa färger som man lägger extra märke till, vilka är 

orange och gul. Formen på maskinen ska vara annorlunda dess omgivning för att betraktare 

enklast ska lägga märke till den. I en miljö där många maskiner är kantiga fastslogs det i 

diskussionen att en rund eller konformad maskin skulle vara att föredra för att betraktare enklast 

ska lägga märke till den.  

 

3.4.1.3 Katalogmetoden 

På grund av att brainstormingen och diskussionsmetoden gav mycket värdefull och kompletta 

lösningar lades inte lika stor vikt vid katalogmetoden.  

Att det idag är vanligt att en vändkrans används för att rotera hela dubbelhaspeln framkom 

genom denna metod. Ur denna metod framkom även att det ofta återfinns en 

justeringsmekanism i botten av hela haspelmaskinen. Detta är till för att kunna finjustera hela 

maskinen i alla väderstrecks-riktningar och på så sätt precisera coilen som sitter på 

haspelhuvudet i rätt linje med produktionen och övriga maskiner.  
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3.4.2 Konceptsammanställning 

Koncepten sattes ihop med hjälp av en morfologisk matris och resulterade i åtta olika koncept. 

Koncept 1 visas i figur 22. Resterande matriser återfinns i bilaga 2. 

 

 

Figur 22 Morfologisk matris - koncept 1. 

  

Koncept 1
Teknik
Vridning /   

förflyttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na 

samtidigtsom 

sitter ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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3.4.3 Konceptbeskrivning 

Totalt togs nio olika koncept fram. Det sista konceptet, koncept nio, tillkom under delmomentet; 

konceptval. Koncept 9 beskrivs i konceptvalet. En djupare beskrivning av varje koncept finns 

att tillgå i bilaga 3.  

 

 

Koncept 1 – Konceptet består av en kropp 

varvid två haspelhuvuden är placerade på 

varsin sida om kroppen. Haspelhuvudena är 

riktade längs med dess sida som de är fästa 

på. Positionsbyte av haspelhuvudena sker 

genom att hela maskinen roterar. Se figur 23.  

 

 

 

 

 

Koncept 2 – Konceptet består av en kropp varvid 

två haspelhuvuden är placerade på samma sida. 

Båda haspelhuvudena är riktade ut från kroppen 

(inte längs med). Positionsbyte av haspelhuvudena 

sker genom att den runda delen som är fästa på 

kroppen, den runda formen som haspelhuvudena 

är fästa, på roterar. Se figur 24.  

 

 

 

 

 

Figur 23 Koncept 1. 

Figur 24 Koncept 2.  



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

48 (124) 
 

 

Koncept 3 – Konceptet består av en liggande, 

cylinderformad kropp varvid två haspelhuvuden är 

placerade på var sin sida. Haspelhuvudena är 

placerade i samma riktning som kroppen. 

Positionsbyte av haspelhuvudena sker genom att 

hela haspelmaskinen roterar. Se figur 25. 

 

 

 

Koncept 4 - Konceptet består av en stående, 

cylinderformad kropp varvid två haspelhuvuden är 

placerade. Cylinderformen är i detta koncept i 

motsatt riktning (i jämförelse med koncept 3). 

Haspelhuvudena är placerade på var sin sida om 

kroppen och är riktade rakt ut. Positionsbyte av 

haspelhuvudena sker genom att hela haspelmaskinen 

roterar. Se figur 26.  

 

 

 

 

Koncept 5 – Konceptet består av två 

maskiner som är placerade nära 

varandra. Vardera maskin består av en 

kropp och ett haspelhuvud. 

Haspelhuvudena är placerade på ena 

sidan om kroppen och är riktade utåt. 

Positionsbyte av haspelhuvud sker 

genom rotation av båda maskinerna för 

att på så sätt flytta bort det ena 

haspelhuvudet för att få plats med det 

andra. Se figur 27.  

 

 

 

Figur 25 Koncept 3. 

Figur 26 Koncept 4. 

Figur 27 Koncept 5. 
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Koncept 6 – Konceptet består av en kropp och 

en arm som haspelhuvudena är fästa på. Armen 

sitter på ena sidan om den fyrkantiga kroppen 

och är riktad rakt ut. Haspelhuvudena är fästa åt 

varsitt håll ut från armen. Positionsbyte av 

haspelhuvudena sker genom att hela maskinen 

kan förflyttas i sidled åt båda håll. Se figur 28.  

 

 

 

       

 

Koncept 7 – Konceptet består av en konformad, upp och 

ner vänd, kropp. I kroppen finns en rörlig del som har 

formen av en cylinder varvid haspelhuvudena är fästa på 

med hjälp av en arm. Haspelhuvudena är riktade åt varsitt 

håll, bort från varandra. Positionsbyte av haspelhuvudena 

sker genom att den cylinderformade delen i kroppen 

roterar. På så sätt roterar även haspelhuvudena då dessa är 

fästa i varandra. Se figur 29.  

 

 

 

 

 

Koncept 8 – Konceptet består av en 

kropp, en arm och en platta varvid 

haspelhuvudena är placerade på. Armen 

är placerad rakt ut från kroppen och håller 

fast plattan. På plattan sitter tre 

haspelhuvuden. Positionsbyte av 

haspelhuvudena sker genom att plattan 

roterar. Detta koncept riktar sig i 

huvudsak till bearbetning av tunn plåt 

som behandlas vertikalt. Se figur 30.  

 

Figur 28 Koncept 6. 

Figur 29 Koncept 7. 

Figur 30 Koncept 8. 
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3.5 Konceptval 

3.5.1 Elimineringsmatris  
 

 

Figur 31 Första elimineringsmatrisen. [1] 

 

De kriterier som ställdes mot vardera koncept i elimineringsmatrisen (se figur 31) var;  

- Löser huvudproblemet 

- Uppfyller alla krav 

- Realiserbar 

- Inom kostnadsramen 

- Säker 

- Passar företaget 

- Tillräcklig info 

 

Elimineringsmatrisen visade sig endast ge tre självklara lösningar att gå vidare med. Det var 

två koncept som inte hade tillräckligt med information vad gäller om konceptet passar företaget 

eller inte. Resultatet blev att tre koncept fullföljdes, två undersöktes närmare och de resterande 

tre koncepten eliminerades.  

Resultatet blev enligt följande;  

- Fullfölj koncept:    3 st (Koncept 3, 4 och 6) 

- Eliminera koncept:   3 st (Koncept 2, 7 och 8) 

- Sök mer info:    2 st (Koncept 1 och 5) 

- Kontroll produktspecifikationen:  0 st 

 

Elimineringsmatris

Elimineringskriterier Beslut

[+] Ja [+] Fullfölj lösning

[-] Nej [-] Eliminera lösning

[?] Mer info krävs [?] Sök mer info

[!] Kontroll produktspecifikation [!] Kontroll produktspecifikation
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Kommentar Beslut

1 + + + + + ? Är det en sådan maskin företaget vill ha? ?

2 + + + + - Inte säker vid haspelhuvudenas positionsbyte -

3 + + + + + + + Upfyller alla kriterier +

4 + + + + + + Uppfyller alla kriterier +

5 + + + + + ? Är det önskvärt att ha två olika maskiner? ?

6 + + + + + + + Vill företaget ha en produkt som endast går att reglera i sidled och inte rotera? +

7 + + + + - Inte säker vid haspelhuvudenas positionsbyte -

8 - Löser inte huvudproblemet eftersom haspelhuvudena är placerade vertikalt -
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Efter att ha diskuterat med personer som arbetar med haspelmaskiner har frågetecken rätats ut 

och förklarats med ett betyg. Koncept 1 var oklart om det speglade företagets önskemål men 

det visade sig stämma överens med företagets riktlinjer. Konceptet var enligt Camcoil Systems 

AB ett bra koncept i sin helhet med ett nytänkande system med haspelhuvudena i en riktning 

längs med kroppen. Därav togs detta koncept vidare för vidareutvärdering. Koncept 5 krävde 

också ytterligare information om huruvida det skulle utvärderas vidare. Det visade sig efter 

diskussion att det inte var önskvärt att ha två maskiner istället för en. Detta passade inte 

företaget och hamnade därför utanför ramen för hur deras önskemål ser ut. Bidragande orsaker 

till att denna produkt eliminerades var att den tar stor plats och att syftet med en dubbelhaspel 

är att endast ha en maskin istället för två, som det i detta fall inte var. Därav fullföljdes inte 

detta koncept.  

Elimineringsmatrisen (se figur 32) blev enligt följande efter korrigering av de oklarheter som 

uppkom: 

 

 

Figur 32 Andra elimineringsmatris. Efter ytterligare information. [1] 

 

  

Elimineringsmatris

Elimineringskriterier Beslut

[+] Ja [+] Fullfölj lösning

[-] Nej [-] Eliminera lösning

[?] Mer info krävs [?] Sök mer info

[!] Kontroll produktspecifikation [!] Kontroll produktspecifikation

K
o

n
ce

p
t

Lö
se

r 
h

u
vu

d
p

ro
b

le
m

et

U
p

p
fy

lle
r 

al
la

 k
ra

v

R
ea

lis
er

b
ar

In
o

m
 k

o
st

n
ad

sr
am

en

Sä
ke

r

P
as

sa
r 

fö
re

ta
ge

t

Ti
llr

äc
kl

ig
 in

fo

Kommentar Beslut

1 + + + + + + + Uppfyller alla kriterier +

2 + + + + - Inte säker vid haspelhuvudenas positionsbyte -

3 + + + + + + + Uppfyller alla kriterier +

4 + + + + + + + Uppfyller alla kriterier +

5 + + + + + - Inte önskvärt att ha två olika maskiner -

6 + + + + + + + Upfyller alla kristerier +

7 + + + + - Inte säker vid haspelhuvudenas positionsbyte -

8 - Löser inte huvudproblemet eftersom haspelhuvudena är placerade vertikalt -
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Resultat efter ytterligare information (se figur 32): 

Fullfölj koncept:  

- Koncept 1 

- Koncept 3 

- Koncept 4 

- Koncept 6 

Eliminera koncept:  

- Koncept 2 

- Koncept 5 

- Koncept 7 

- Koncept 8 

Efter diskussion med medarbetare på Camcoil Systems AB framkom att ett stort önskemål är 

att haspelmaskinen inte ska ta onödigt stor plats. Hur man placerar haspelhuvudena spelar stor 

roll men också hur man placerar drivenheten, innehållande motor, axel etc. Då detta var ett 

kraftigt önskemål, liten storlek, ändrades detta kriterium i kravspecifikationen och därav spela 

en större roll i resterande delar av konceptvalet.  

Utifrån diskussionen framkom även åsikter kring vilken av designutformningarna som fångade 

blickfånget mest. Dessa var koncept 3 och koncept 4. Vilken av dem som skulle lämpa sig bäst 

i en industrilokal, utifrån erfarenhet och eget tycke diskuterades. Dessa åsikter var av stor vikt 

då diskussionen som fördes gjordes tillsammans med en erfaren arbetare inom branschen.  

 

3.5.2 Beslutsmatris 
 

 

Figur 33 Den första relativa beslutsmatrisen.  

 

I beslutsmatrisen placerades endast önskemål och krav som skiljer koncepten åt. Av de fem 

olika huvudkriterierna valdes endast att fokus skulle vara på marknad, design, säkerhet för 

vardera koncept. Indelningen av vardera kriterium kategoriserades enligt följande (se figur 33);  

Relativ beslutsmatris
Kriterium Alternativ

Koncept 3 (ref) Koncept 1 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 6

Miniera klämrisk D 0 0 0 -

Minimera risk för kollision mellan haspelhuvud och arbetare A + 0 + +

Minimera risken att fastna i haspelhuvudet T 0 0 - -

Marknadsföringsbyggande U - 0 - -

Igenkännhetsfaktor M 0 0 - -

Konstruktion av drivenheter som ger en liten storlek på haspelmaskinen - + - +

Summa + 1 1 1 1

Summa 0 3 5 1 0

Summa - 2 0 3 4

Nettovärde -1 1 -2 -3

Rangordning 2 3 1 4 5

Vidareutveckling Ja ? Ja Nej Nej
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Marknad 

- Marknadsföringsförebyggande  

Design 

- Igenkännhetsfaktor 

- Konstruktion av drivenheter som ger en liten storlek på haspelmaskinen 

Säkerhet 

- Minimera klämrisk 

- Minimera risk för kollision mellan haspelhuvud och arbetare 

- Minimera risken att fastna i haspelhuvudet  

 

Varför tekniken och budgeten inte var med i den relativa beslutsmatrisen beror på att tekniken 

kom att se ut på i stort sett samma sätt i alla olika koncepten medan kostnaden var svår att 

uppskatta utifrån endast ett koncept då kostnaden varierade med produktens konstruktion. I 

huvudsak var det endast konceptens säkerhet och potentiella marknadsförebyggande förmåga 

som var de kriterier som skiljde dem åt.  

Ur den relativa beslutsmatrisen visade det sig vara två hållbara koncept att ta vidare, två att 

eliminera och ett som krävde ytterligare granskning om huruvida konceptet var hållbart eller ej.  

 

Vidareutveckling av koncept: 

- Koncept 3  

- Koncept 4 

Eliminering av koncept:  

- Koncept 5  

- Koncept 6  

Kräver ytterligare information om konceptet:  

- Koncept 1 

 

Efter att den relativa beslutsmatrisen genomfördes granskades vardera koncept om hur 

vidareutveckling vore lämpligt eller ej. Då det var svårt att enbart själv bestämma vilka 

koncept som var värda att tas vidare för utveckling fördes diskussion med medarbetare som 

hade erfarenhet inom branschen. Efter diskussion framkom att koncept 1 inte var relevant och 

samtidigt inte företagets absoluta önskan, intresset låg istället på koncept 3 och koncept 4, 

vilket också den relativa beslutsmatrisen visade. Detta grundade sig i att koncept 1 tar större 

plats i jämförelse med koncept 3 och koncept 4, då haspelhuvudena fäster på annorlunda sätt. 

På grund av detta eliminerades koncept 1 och endast koncept 3 och koncept 4 

vidareutvecklades.  



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

54 (124) 
 

Diskussioner fördes även angående dessa två koncept, koncept 3 och koncept 4. Resultatet av 

diskussionen blev att ett nytt koncept uppkom då aspekter som inte tidigare lagts märke till dök 

upp, vilket var storleken kontra formgivningen. Koncept 3 är en konstruktion som inte kan 

erhålla en liten storlek och samtidigt en genomgående form av hela maskinen. För att erhålla 

en liten storlek skulle formgivningen behöva vara ovalformad, istället för helt rund, för att få 

plats med drivenheten inuti kroppen. Detta skulle göra att haspelmaskinen på så sätt inte skulle 

ha en genomgående form, innehållande kropp och haspelhuvud, då haspelhuvudena är helt 

runda. Det skulle då bli en helt rund form och en ovalformad form, vilket inte skulle upplevas 

symmetriskt och därmed tappa sin enkelhet. Det finns en kompromissande faktor man måste ta 

hänsyn till i detta koncept, storleken. Istället för att vidareutveckla koncept 3 skapades ett helt 

nytt koncept.  

Det nya konceptet, koncept 9, innehåller inga kompromisser eller valmöjligheter utan är ett 

koncept som är genomarbetat och färdigt. Koncept 9 var mindre till storleken men erhöll en 

mer komplicerad form än koncept 3. Detta var parametrarna som skiljde koncepten åt.  

 

Koncept 9 finns beskrivet nedan;  

 

Koncept 9 – Konceptet består av en 

kropp som har utseendet av en 

liggande, cylinderliknande form. 

Haspelhuvudena är fästa på var sin sida 

om kroppen och är riktade rakt ut. 

Positionsbyte av haspelhuvud sker 

genom att hela haspelmaskinen roterar. 

Detta koncept är identiskt med koncept 

3 bortsett från storlek och kroppens 

form. Se figur 34.  

 

 

En djupare konceptbeskrivning av koncept 9 finns att tillgå i bilaga 3.  

 

  

Figur 34 Koncept 9. 
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Koncept 3 hade en större storlek än de andra två koncepten. Denna storlekskillnad var dock 

inget som företaget såg som ett problem som skulle hindra den från en vidareutveckling, vilket 

framkom ur diskussion med arbetare inom företaget Camcoil Systems AB.  

Detta medförde att tre koncept togs vidare in i en ny relativ beslutsmatris för att kolla närmare 

på skillnaderna dessa emellan.  

De tre koncept som togs vidare för utveckling var: 

- Koncept 3 

- Koncept 4 

- Koncept 9 

 

 

Figur 35 Den andra relativa beslutsmatrisen. 

 

Ur den andra relativa beslutsmatrisen (se figur 35) framkom ingen tydlig segrare av resterande 

koncept. Trots att det fanns en vinnare bland koncepten och två på delad andraplats var alla tre 

koncepten så pass bra att det var svårt att utse en segrare endast utifrån den andra relativa 

beslutsmatrisen. Det behövdes diskussion med uppdragsgivare angående detta.  

Vidareutvecklingen av dessa tre koncept (3, 4 och 9) kommer att innehålla många 

övervägningar som är kopplade till kravspecifikationen. Då dessa tre koncept mycket väl 

påminner om varandra kommer ett koncept att vara det valda konceptet medan de andra 

kommer vara inspirationskällor i form av lösningar och idéer.  

Inför mötet med erfarna personer inom området gjordes en överskådlig skiss i CreoParametric 

över de tre olika konceptens formgivning. Se figur 36. Detta gjordes för att få en större 

förståelse och känsla för vilket av koncepten som erhöll den bästa formen utifrån förstudien, 

hur konceptet uppfattas i förhållande till sin omgivning. Det gröna representerar 

efterkommande maskiner som ofta erhåller kantiga former. Uppdragsgivarna gavs fria tyglar 

att själva tala för vilket av koncepten som tilltalade dem mest.  
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Eftersom alla dessa tre koncept uppfyller de krav som finns i kravspecifikationen och går i 

linje med den förstudie som gjorts lades detta beslut fram som ett diskussionsämne Camcoil 

Systems AB och projektansvarig emellan. Koncept 9 har en något avvikande karaktär och 

erhåller inte lika klar enkelhet som koncept 3 och koncept 4. Båda dessa, koncept 3 och 

koncept, 4 består av helt runda former medan koncept 9 är ovalformad och förlorar på så sätt 

sin enkelhet. Men på grund av dess konstruktionslösning i form av att den tar mindre plats än 

koncept 3, var den ändå ett alternativ.  

Figur 36 CAD-skiss över koncept 3, koncept 4 och koncept 9 i en miljö av kantiga 
former. 
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Viktningen av storleken i kravspecifikationen ligger inte bland ett av de högsta kriterierna men 

eftersom det är en av få faktorer som skiljer dessa tre koncept från varandra togs detta hänsyn 

till. I diskussionen med uppdragsgivare visade sig storleken spela en större roll än vad som 

tidigare uttalats och därmed uppdaterades kravspecifikationen. På grund av denna diskussion 

och de önskemål som framfördes av uppdragsgivare ökades viktningen av storleken i 

kravspecifikationen från 3,9 till 4,2.  

Marknadsföringen (varumärkesförebyggande) är viktad högt i kravspecifikationen (4,7) vilket 

innebär att det är en mycket avgörande faktor. I en miljö där det mesta av formerna är kantiga 

kommer en rund form att sticka ut och utmärka sig bland de andra. Detta kan återkopplas till 

3.2.4 Gestaltning som beskriver hur man uppfattar en enkel form i en miljö där andra former är 

mer komplicerade. En enkel form i en sådan miljö sticker ut, vilket gör att man enklare lägger 

märke till den än övriga former.  

Efter diskussion med uppdragsgivaren beslutades att välja koncept 4. Detta bygger på faktorer 

kring marknadsföring samt enkelheten i form av att den ansågs ta liten plats och erhåller en 

symmetrisk form (cirkelform). Det kan återkopplas till viktningen i kravspecifikationen samt 

den förstudie som gjorts. 

En annan fördel med koncept 4 i förhållande till koncept 3 var att semantiken framkom 

tydligare. Konceptets former följer dess rörelse. Haspelhuvudena roterar i samma bana som 

dess runda form och hela haspelmaskinen roterar i samma bana som sin runda form. Då dessa 

två rörelser är de enda som finns på maskinen bidrar detta till att det är lättare att få en förståelse 

för hur den fungerar. På så sätt erhåller koncept 4 en mer utvecklad semantik, främst i hur det 

beskriver produkten.  
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3.5.3 Konceptutvärdering 

 

Design 

I en miljö där de flesta former är fyrkantiga med många olika detaljer kommer 

koncept 4 att utmärka sig på ett positivt sätt. Med denna formskillnad medföljer 

en rad olika fördelar. Gestaltningsmässigt urskiljer den sig från övriga former och 

är lätt att känna igen i en industrimiljö, på grund av dess enkelhet i förhållande till 

andra former i dess omgivning. Det är inte endast ur ett gestaltningsperspektiv 

som koncept 4 är fördelaktigt. Eftersom runda former är mycket sällsynt inom 

industrin vid behandling av tunn plåt kommer koncept 4 att skapa ett unikt 

utseende som gör att det skapar en nyfikenhet bland betraktare. Hjärnan måste 

ställa om och placera in den i ett nytt fack i förhållande till andra konkurrenter. 

Då hjärnan hela tiden vill referera till tidigare upplevelser bidrar detta till att den 

måste skapa en ny kategori. På så sätt upplevs formen som ny och 

uppmärksammas mer än övriga produkter. Detta leder till att det blir enklare att 

urskilja Camcoil Systems AB’s dubbelhaspel.  

 

Marknad 

Det framtagna konceptet kommer erhålla alla de krav som finns på marknaden då 

alla funktioner och egenskaper finns med.  

På grund av att andra dubbelhasplar på marknaden för det mesta erhåller kantiga 

former medför koncept 4 att den är annorlunda konkurrenter och bidrar på så sätt 

till en hög marknadsföringspotential med omfattande varumärkesförebyggande 

faktorer.  

 

Säkerhet 

Säkerheten kring produkten är av hög kvalitet då det finns ett stängsel placerat 

kring hela dubbelhaspeln.  

 

Teknik 

Det har visat sig att den teknik som erhålls idag är hållbar och kommer varken 

förändras eller förnyas. Därav är den tekniska delen med och påverkar hur 

produktens layout och konstruktion kommer se ut.  

I kravspecifikationen nämndes att vid uppkomst av en ny teknisk lösning skulle 

denna hänga ihop med produktens design och dess kostnad. Det uppkom inte 

någon ny teknik vilket innebar att designen fick anpassa sig efter den teknik som 

finns idag.  

På grund av att denna teknik redan används anses den som hållbar.  



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

59 (124) 
 

Kostnad 

På grund av att det inte kommer användas någon ny teknik kommer inte kostnaden 

för den tekniska delen att tas hänsyn till i resterande delar av projektet. Kostnader 

för layouten (designen) tas upp i slutspecifikationen, efter att layout- och 

konstruktionsbearbetningen genomförts.  
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3.6 Konstruktion och Layout 

3.6.1. Formgivning 

Den form som var tänkt från början och som framgick ur både konceptvalet och diskussion med 

erfarna personer visade sig inte vara realiserbar  

För att den teknik som används idag ska kunna användas krävdes vissa konstruktionslösningar 

som ändrade en del på konceptets formgivning. För att haspelhuvudena enkelt ska få plats och 

att man ska kunna komma åt hela haspelhuvudet krävs att ingen del av det göms undan inne i 

dubbelhaspelns kropp. Se figur 37.  

Grundkonceptet vad gäller formgivningen finns fortfarande kvar, men dock i en mindre 

utsträckning då formen inte är helt rund. Skillnaden är den att formen inte kommer bli helt 

rund utan kommer vara avskalad i två ändar. Se figur 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 39 Förtydligande över hur haspelhuvudena och dess 
drivenheter ska placeras. 

Figur 37 Beskrivning över hur haspelhuvudet göms i 
haspelmaskinens kropp. 

Figur 38 Lösningen på avkapningen på varje sida om 
haspelmaskinens runda form. 



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

61 (124) 
 

För att få plats med lagren bredvid varandra på samma balk, som sitter i mitten, krävs det att 

avkapningarna av den runda formen är tillräckligt stor så att inte haspelhuvudet hamnar 

utanför kroppen. Man måste ta hänsyn till om lagren kan sitta bredvid varandra utan att det 

blir för trångt (se figur 39) samt att inte haspelhuvudet får överskrida kanten på den avkapade 

delen på sidan. Se figur 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att detta inte ska ske måste avkapningarna på sidorna vara ungefär 1000 mm breda.  

Om kroppen fortfarande ska upplevas som en rund form krävs det att radien på kroppens runda 

delar har ett mått på ca 1500 mm. Detta har gjorts med hjälp av CAD-program för att få en 

förståelse för hur stor radien måste vara för att formen fortfarande ska upplevas som rund.  

Avkapningarna på sidorna kommer vara ungefär 1000 mm breda.  

Kroppen kommer ha en diameter på ungefär 1550 mm.  

Axelns längd kan vara hur kort som helst då denna längd inte påverkar hur stor spänning som 

uppkommer vid det stöd som tar upp mest kraft. Detta sker där momentet blir störst, vilket är 

vid det lager som är placerat närmast haspelhuvudet. Spänningen kommer alltid vara maximal 

vid detta stöd och varierar inte med dess avstånd till nästa lager. Beräkning av detta finns i 

bilaga 4.  

- På grund av detta så kommer lagren vara fortsatt dimensionerande på hur stor formen 

ska vara.  

 

 

Figur 40 Skiss över hur haspelhuvudet inte ska placeras i förhållande 
till haspelmaskinens kropp. 
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Diskussion har förts med erfarna personer på Camcoil Systems AB angående denna 

layoutändring. Konstaterande har utifrån dessa diskussioner gjorts, vilka var; 

Ur marknadsföringssynpunkt kommer denna layout-ändring av formen inte att påverka dess 

potential att på marknaden vara attraktiv. Igenkännhetsfaktorn minskar heller inte betydelsefullt 

då Camcoil Systems AB med denna produkt kommer vara ensamma med en rund-formad 

dubbelhaspel.  

Ur kostnadssynpunkt kommer denna lösning inte att spel någon roll.  

- På grund av att kostnaden för produkten inte kommer öka i takt med denna 

konstruktionsändring kommer inte budgeten att tas hänsyn till i någon av kategorierna 

i de resterande delarna av detta projekt.  

Ur säkerhetssynpunkt kommer heller inte denna ändring att spela någon roll då säkerheten i 

denna maskin inte sitter i produkten i sig utan i det som skyddar produkten.  

Endast huvudkategorierna; marknad, kostnad och säkerhet utvärderades efter denna ändring. 

Detta berodde på att det endast var dessa tre huvudkategorier som denna konstruktions- och 

layoutförändring berörde. Delar av tekniken var orsaken till förändringen medan andra delar av 

tekniken inte påverkades. Designen(formgivningen) är den huvudkategori som direkt 

påverkades av denna förändring.  

 

3.6.2 Dubbelhaspelns uppbyggnad 

Haspelmaskinens kropp är uppbyggd av en ram som består av en botten och fyra balkar som 

är fäst på haspelmaskinens fot. Formen består av två olika delar, en del som är rund och en del 

som är rak. Den runda delen består av en tjock plåt medan den raka består av en tunn plåt. 

Den tjocka plåten som ska vara rund kommer fungera som stöd för de balkar som ska fästas 

rakt över maskinen, där lager ska sitta fast, se figur 41. På så sätt sparas material och 

tillverkningsprocessen förenklas och kortas ned i tid. Delarna fästs med hjälp av svetsning. 

Detta framgick i diskussion tillsammans med erfarna personer inom området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 41 Dubbelhaspelns uppbyggnad och dess olika delar. 
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3.6.3 Vridmekanism 

Längst ned kommer en cylinder att vara som en fot för kroppen. På cylindern kommer en 

vändkrans vara fäst. Se figur 42. Vändkransen fungerar som ett stort lager fast med en motor. 

Denna konstruktion är till för att man ska kunna rotera hela haspelmaskinen. På ovansidan om 

vändkransen fäster resterande del av haspelmaskinen, kroppen. Rotationen av kroppen sker med 

hjälp av motorn som sitter på vändkransen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela dubbelhaspeln ska kunna regleras i sidled åt båda håll, både horisontalled och vertikalled 

(sett uppifrån). Se figur 43. Då det är viktigt att coilen som ska hasplas av är i linje med 

efterkommande maskiner krävs det att dubbelhaspeln ska kunna finjusteras i både vänster- 

och högerled. Detta gör att haspelmaskinen kan förflyttas i alla led och skapar en flexibilitet.  

 

  

Figur 43 Skiss över hur hela dubbelhaspeln ska 
kunna regleras i båda riktningarna. 

Figur 42 Dubbelhaspelns nedre del, s.k. fot. Vändkransen symboliserar den 
orange-färgade, rund-formade delen på bilden. 
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3.6.4 Färgsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgerna kommer att vara blå och gul, där den dominanta och således huvudfärgen är blå. 

Camcoil Systems AB’s logotype är blå och svart med övervägande blå färg vilket gör att det ur 

marknadssynpunkt är bra att skapa en igenkännhetsfaktor mellan företagets logotype och dess 

produkter. Därför har färg; blå valts som huvudfärg. Camcoil Systems AB’s tidigare 

haspelmaskiner har en blå färg, linkande den på figur 1. För att inte skapa oordning valdes att 

använda samma färg även i denna serie av produkt. På så sätt skapas ett stimulus som känns 

igen och kan placeras, vilket stärker varumärket och igenkännhetsfaktorn.  

Den andra färgen, som ska komplettera den blå färgen för att produkten ska vara harmonisk att 

betrakta, är färgen; gul. Denna färg, gul, är inte den mest harmoniska färgen till just blå, som 

egentligen är orange. Det är andra faktorer som väger in i detta beslut. Stålindustrin finns inte 

bara i Sverige utan i de flesta delar av världen. Gul och blå är de samma färger som finns i den 

svenska flaggan. På så sätt förtydligar produkten i sig självt vart den kommer ifrån och var den 

är tillverkad.  

Gul är dessutom den näst mest harmoniska färgen till blå, vilket innebär att det inte skapar en 

oharmonisk betraktelse.  

Färgen gul sätts endast på de rörliga delar på maskinen för att signalera att dess områden är de 

som kan orsaka skador. Gul är en färg man lägger märke till och därför ska rörliga delar, där 

säkerheten är mindre, iklädas med gul färg. Färgen används i detta fall för att belysa de 

riskfyllda delarna. Detta gäller haspelhuvudena, då risken för att fastna i änden av 

haspelhuvudena finns. Maskinen stannar inte för att man fastnar. Det finns ingen sensor eller 

liknande som stannar maskinen, utan den fortsätter bara om en sådan olycka skulle inträffa. 

Därför är det extra viktigt att dessa rörliga delar är iklädda med en färg som sticker ut som man 

lägger märke till relativt snabbt vid betraktande av maskinen. Se figur 44 och 45.  

Figur 44 CAD-skiss över färgsättningen. Nr1. Figur 45 CAD-skiss över färgsättningen. Nr 2. 
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3.6.5 Stängsel 

Längs hela maskinen finns ett stängsel placerat. Stängslet går att öppna på ena sidan och 

fungerar som en dragdörr. Se figur 46 (dragdörren är dock inte utmärkt i figuren). Ett stängsel 

kring hela produkten gör att säkerheten inte bara ökar rent teoretiskt utan produkten i sig själv 

ger ett högre säkerhetsintryck samtidigt som det hänvisar till att produkten, utan stängsel 

(säkerhet), skulle vara farlig. Dessa två olika delarna, den semantiska delen och den teoretiska 

delen, uppfylls med detta stängsel. I kravspecifikationen är båda dessa kriterier relativt höga. 

Semantiken, att produkten ska utrycka säkerhet, var ett huvudkrav medan de andra kriterierna 

var enbart krav och hade en lägre viktning men fortfarande en hög sådan. Dessa kriterier och 

viktningar uppfylls genom denna lösning.  

Stängslet ska vara tillräckligt högt att det skyddar från att komma åt haspelhuvudena.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 46 Stängslet runt om maskinen. 

Figur 47 Skyddet som sitter på haspelmaskinens kropp. 
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Konstruktionen har bearbetats och analyserats i takt med att detta stängsels utformning 

bearbetades fram. Ur denna analys framkom att säkerheten kunde förstärkas med hjälp av ett 

stängsel-liknande skydd placerat på haspelmaskinen som syns i figur 47.  Detta stängsel ska 

vara placerat på båda sidor om haspelhuvudets kropp. Detta syns dock inte i figur 46. På så sätt 

blir det svårare att komma åt det roterande haspelhuvudet vid bearbetning av det stillastående 

haspelhuvudet, vilket oftast sker vid byte av coil. Genom denna lösning ökades säkerheten.  

 

3.6.6 Placering av fäste till klämarmar 

Klämarmarna ska fästa i balken som utgör ramen. Plåten som utgör de runda sidorna på 

dubbelhaspeln är avsågade där klämarmarna ska sitta. På så sätt är det enkelt att komma åt och 

fästa armarna på balken. Se figur 48. Dessa är placerade i höjd med haspelhuvudet för att det 

ska vara lättåtkomligt att montera. De ska även placeras i närheten av haspelhuvudet då armarna 

som ska fästas ska hålla coilen på plats som sitter på haspelhuvudet. Det får inte vara för långt 

ifrån för då krävs det extra lång arm och på så sätt mer material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 48 Placeringen av fäste till 
klämarmarna. 
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3.7 Skissmodell 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höjden på kroppen (endast den boxliknande formen i figur 49) bestämdes till 1100 mm. Detta 

utifrån att formen fortfarande ska erhålla en enkel form där alla sidor är ungefär lika stora.   

På grund av att upplevelsen ska vara att produkten är enkel och samtidigt rund har inte höjden 

satts till ett sådant mått att produkten förlorar sin kvadratisk-formade känsla och på så sätt även 

dess enkelhet. Se figur 49 och 50.  

  

Figur 49 De slutliga proportionerna. Figur 50 De slutliga proportionerna invändigt i 
haspelmaskinens kropp. 
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3.8 Koppling till tidigare produkter inom Camcoil Systems AB 
Man kan tydligt se att det framtagna konceptet har likheter med Camcoil Systems AB’s 

enkelhaspel. Det finns vissa geometriska likheter som är genomgående i dessa båda hasplar, 

enkelhaspeln och dubbelhasplen. Grunden för de olika hasplarna uttrycker sig i olika former. 

Se figur 51 till och med 53.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51 Skiss över framtaget koncept. 

Figur 53 Skiss över befintlig produkt. Figur 54 Skiss över den befintliga 
produktens olika former. 

Figur 52 Skiss över det framtagna konceptets olika 
former. 
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Enkelhaspeln består av en fyrkantig form som utgör grunden för maskinen. Därtill har runda 

former tillsatts för att få en mer genomarbetad form som uttrycker en helhet. Ovansidan av 

kroppen har en rund (halvcylindrisk) form som har en lika stor radie som haspelhuvudet har. 

På så sätt uppfattas hela maskinen som en enhetlig produkt.  

Dubbelhaspeln följer i samma spår vad gäller uttryck. Skillnaden med denna produkt är att 

grunden av produkten utgörs av en cylindrisk form. Därefter har två sidor av den cylindriska 

formen skalats av och bildat en helt ny form. När man betraktar produkten uppfattas den som 

en cylindrisk form trots att den inte är helt cylindrisk. Detta beror på att det område som skalats 

av inte är så pass stort att man inte upplever den som cylindrisk.  

I figur 55 och figur 56 syns tydligt likheterna i vilka former som vardera haspelmaskin består 

av. Den första formen utgör grunden för produkten, den andra är den kompletterande formen 

och den sista är produktens slutliga form.  

Trots att man kan känna igen mönster i de båda hasplarna finns det även olikheter. Det finns 

likheter som gör att man enkelt kan se vilket företag dubbelhaspeln (den nya produkten) tillhör, 

samtidigt som det finns nya drag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 55 Skiss över den befintliga produktens former och hur de satts 
samman. 

Figur 56 Skiss över det framtagna konceptets former och hur de är satta i 
förhållande till varandra. 
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Det framtagna konceptet för en dubbelhaspel har en form som styrker dess beteende och 

hantering vid användning. Dubbelhaspeln ska kunna gå att rotera. Se figur 57. Den cylindriska 

form som maskinen har förstärker denna rörelse och funktion. Det finns även ett gemensamt 

mönster hos maskinens rörliga delar. All rotation av maskinens alla delar följer dess specifika 

form. Haspelhuvudet roterar i samma bana som dess form. (haspelhuvudet är cylinderformat) 

Rotationen av hela dubbelhaspeln sker också i samma bana som dess form. (cylinderformad) 

Eftersom endast dessa två rörelser är de enda som finns på maskinen medför det att det finns 

en röd tråd i hur maskinen beter sig och uppträder i förhållande till dess utseende och form. Se 

figur 57 och 58.  

Det är på så sätt även lättare att förstå hur maskinen beter sig. Den semantiska delen; Beskriver 

förstärks på grund av detta.  

 

 

 

 

  Figur 57 Beskrivning över hur maskinen roterar i samma 
riktning som dess form. 

Figur 58 Beskrivning över hur det endast finns två 
rörelser i produkten. Att dessa två rörelser följer 
dess givna form. 
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3.9 Slutspecifikation 
Slutspecifikationen är en specifikation utifrån kravspecifikationen och har en tydlig koppling 

till varandra. Den viktningstabell som finns att tillgå nedan (tabell 4) är den uppdaterade 

viktningstabellen som finns i kravspecifikationen. I detta delmoment innehåller även denna 

viktningstabell en kolumn där det framtagna konceptet jämförs med de uppsatta kriterierna och 

dess viktning. På så sätt syns det om kriterierna uppfyllts eller ej. Man ser även hur lågt 

respektive högt över viktningsgränsen vardera kriterium för konceptet uppfyller de uppsatta 

huvudkraven, kraven och önskemålen.  

Det valda konceptet visade sig efter bearbetning av layout och konstruktion uppfylla alla de 

huvudkrav samt krav som var satta för produkten i kravspecifikationen. Det fanns två kriterier 

som konceptet inte uppfyllde, ’Inte röra haspelhuvudet under användning’ och ’Inte reparera 

maskinen under användning’, vilka båda ingår i kategorin Design – Semantik – Uppmanar i 

slutspecifikationens viktningstabell. Eftersom dessa båda kriterier enbart är önskvärda kriterier 

spelar inte dessa siffror så stor roll. Värdena är dessutom inte satta relativt högt i 

kravspecifikationen vilket styrker argumentet. De flesta som befinner sig i en industrilokal där 

dubbelhaspeln ska placeras vet hur en sådan maskin fungerar. Det behövs inga konkreta 

uppmaningar över vad man bör göra och inte göra med maskinen.  

 

Information om viktningstabell; viktningstabell – valt koncept (tabell 4): 

___________________________________________________________________________ 

 

Färgerna i den högra spalten (valt koncept (koncept 4)) representerar;  

Grön  – Uppfyller kravet bättre  

Gul  – Uppfyller kravet 

Röd  – Uppfyller ej kravet 

Viktningen (valt koncept (koncept 4)) visar i hur hög grad kategorin uppfylls eller inte. Se 

tabell 4.  

 

___________________________________________________________________________ 
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Tabell 4 Viktningstabell - valt koncept (en del av slutspecifikationen). 

 

 

 

 

  

Marknad Viktning Krav/Önskemål Valt koncept (Koncept 4)

Funktion Rotera haspelhuvud 5.0 HK 5.0

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK 5.0

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK 5.0

Klara av att bearbeta (avtagning) den ena coilen samtidigt som den andra coilen hasplas av 5.0 HK 5.0

Haspelhuvudet hamnar i rätt linje i förhållande till produktionen vid skiftning mellan de två haspelhuvudena 5.0 HK 5.0

Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö 5.0

Varumärkesbyggande 4.7 K 4.9

Teknik
Funktion Kunna förflyttas 1.9 Ö 1.9

Stark motor 1.5 Ö 1.5

Lätt att hantera/användarvänlig 3.0 Ö 3.2

Egenskaper Hållbar 4.0 K 4.0

Snål 4.0 K 4.0

Tyst 1.5 Ö 1.5

Liten storlek 4.2 Ö 4.3

Säker/pålitlig drift 5.0 HK 5.0

Funktion Rotera haspelmaskinen 3.2 Ö 4.8

Rotera haspelhuvud 5.0 HK 5.0

Klara av 5 tons-coil 5.0 HK 5.0

Klara av att hantera två coil samtidigt 5.0 HK 5.0

Design
Semantik

Beskriver Vilka delar av haspelmaskinen som har en rörelse vid användning 3.6 Ö 3.8

Hur haspelmaskinen fungerar 1.5 Ö 2.0

Utrycker Säkerhet 4.9 HK 4.9

Robust 4.1 Ö 4.1

Kvalité 4.2 K 4.2

Uppmanar Inte röra haspelhuvudet under användning 3.6 Ö 3.3

Inte reparera maskinen under användning 3.6 Ö 3.0

Identifierar Kan orsaka stora skador p.g.a. kraftfull maskin 4.3 K 4.3

Igenkännhetsfaktor 4.6 K 4.9

Att vara uppmärksam vid användning 4.4 K 4.4

Konstruktion
Lätt att underhålla 4.1 K 4.4

Standardkomponenter 3.3 Ö 3.3

Liten storlek 4.2 Ö 4.3

Hållbar 4.0 K 4.0

Kunna förlfyttas 1.9 Ö 1.9

Budget
Kostnad 4.7 HK 4.7

Säkerhet
Alla delar Minimera klämrisk 4.2 K 4.2

Minimera skador på coilen 4.1 K 4.8

Rörliga delar Fastna 4.9 HK 4.9

Bli tillslagen 4.4 K 4.4
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Det gjordes även en skriftlig utvärdering för det framtagna konceptet över varje 

huvudkategori. På grund av att det gjordes konstruktions- och layoutändringar av det valda 

konceptet var det nödvändigt att klarlägga de viktigaste aspekterna kring dessa kategorier. 

Tidigare under processen gjordes en utvärdering över det valda konceptet, 

konceptutvärdering. Utvärderingen nedan, den slutliga utvärderingen, berör de områden som 

bearbetades efter att den första utvärderingen gjordes.  

Nedan följer den skriftliga utvärderingen; 

 

Marknad  

Camcoil Systems AB kommer vara ensamma med en rund-formad dubbelhaspel 

på marknaden. Detta gör att det ur både ett marknadsförebyggande syfte och 

igenkännhetsaspekter kommer vara ett koncept att bygga vidare på.  

Teknik  

Tekniken som används i dubbelhaspeln är den samma som används på 

enkelhaspeln. Där av inga nya tekniker i det framtagna konceptet. 

Design 

Designen har liknande mönster och former som enkelhaspeln. Trots denna likhet 

finns det en ny karaktär i dubbelhaspeln. Grunden utgörs av en annan form än 

tidigare vilket bidrar till denna skillnad. De tidigare modeller bestod av en kantig 

form som grund medan det framtagna konceptet består av en rund form som 

grund. I en miljö (industrimiljö) där många maskiner är kantiga utmärker sig 

denna design på ett märkbart sätt framför andra maskiner då den är rund-formad.  

Budget  

På grund av den teknik som används i dubbelhaspel är densamma som används i 

enkelhaspeln kommer inga ytterligare kostnader att uppkomma. Kostnader för 

konstruktionen och layouten har minimal inverkan på den totala kostnaden vilket 

gör att budgeten håller.  

Säkerhet 

Det kommer att finnas ett stängsel runt hela dubbelhaspeln. På dubbelhaspelns 

kropp kommer även ett stängsel på vardera sida att sitta som skydd för att inte 

möjlighet att komma åt det roterande haspelhuvudet ska finnas. 
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3.10 Slutresultat 
Slutresultat, se figur 59 till och med 67.  

 

 

 

Figur 59 Slutresultat. 

Figur 60 Slutresultat – framsida.  Figur 61 Slutresultat – ovansida.  
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Figur 62 Slutresultat – från sidan.  Figur 63 Slutresultat - undersida. 

Figur 64 Slutresultat - rakt ovanför. Figur 65 Slutresultat - Rakt framifrån. 

Figur 66 Slutresultat – Placering av drivenhet. Figur 67 Slutresultat – Inuti.  
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3.11 Vidareutveckling 
Då detta är ett framtaget koncept och inte en färdig produkt redo att tillverkas krävs det att 

detta koncept vidareutvecklas. Konceptet måste formas och bearbetas ytterligare innan det 

kan anses komplett, för att slutligen formas till en produkt värd att tillverka.   

Vad som återstår att göra är bearbetning av konceptets konstruktion. Därtill hör beräkningar 

kring vilket material som ska användas, samt vilka komponenter som ska köpas in. 

Vändkransen måste klara av den påfrestning som uppkommer då coilarna sitter på 

haspelhuvudena. Både när det endast finns en coil på ena sidan, då det skapas ett moment, 

samt det tryck som uppkommer då det sitter två coils på vardera haspelhuvud. Beräkningar 

kring finjusteringsmekanismen bör också göras innan den köps in.  

Det framtagna konceptet består av ungefärliga mått. Dessa mått behöver specificeras för att 

det ska vara smidigt att senare tillverka dubbelhaspeln. Att använda sig av standardmått vid 

specificeringen är att föredra för att göra det både enklare samt billigare vid tillverkning.  
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4. Diskussion 
Det är viktigt att ha en framtung process vid projektarbete för att kunna fokusera på detaljer i 

slutet av projektet. Under detta projekt höll tidsplanen mer eller mindre. Varje delmoment för 

sig har tagit olika lång tid och vissa moment tog längre tid än vad som var beräknat. Exempelvis 

tog förstudien längre tid än planerat. Men på grund av att vissa delmoment samtidigt tog kortare 

tid höll tidsplanen över den totala tiden projektet genomfördes. En förbättring hade varit att 

planera mer tid för förstudien då detta är grunden för hela projektet. En bra förstudie är av stor 

vikt för ett lyckat slutresultat.  

Ändringar i kravspecifikationen har gjorts efter att diskussion med Camcoil Systems AB 

genomförts i vissa delar av processen. Storleken kom att betyda en större del i valet av koncept, 

vilket ändrade valmöjligheterna till vilket koncept som skulle tas vidare. Vanligtvis kan det lätt 

uppstå problem om man ändrar i kravspecifikationen allt eftersom konceptvalet genomförs. 

Trots att det är svårt att komma ifrån att ändringar görs försöktes dessa ändringar att minimeras 

genom att kravspecifikationen genomarbetades noggrant. Men på grund av att det fördes en 

nära dialog och diskussioner med Camcoil Systems AB uppkom denna ändring och önskemål 

relativt tidigt i konceptvalet. På så sätt lades inte onödig tid på koncept som skulle kunnat vara 

oönskade, i detta fall i form av att storleken var för stor. Varför denna ändring behövde göras 

kan dels bero på bristande kommunikation vid framtagning av kravspecifikationen Camcoil 

Systems AB och projektansvarig emellan och dels på att Camcoil Systems AB ändrat sin 

uppfattning om betydelsen av produktens storlek. En förbättring inför kommande projekt är att 

genomarbeta kravspecifikationen ytterligare så att inte några ändringar behöver göras.  

Att ta beslut under processen har varierat beroende på skede i processen. I början av 

konceptvalet var det enkelt att ta beslut. Att se vilka koncept som inte nådde upp till de uppsatta 

målen. När koncepten allt eftersom sållades bort blev det svårare då färre kriterier skiljde 

koncepten åt. I de båda relativa beslutsmatriserna, som innehåller relativt få kriterier, var det 

svårare att göra bedömningar då alla dessa koncept visade sig vara hållbara. Beslutet jag tog 

om vilket koncept som skulle väljas gjordes i överensstämmelse med företaget, där både 

projektansvarig och Camcoil Systems AB lade fram sina åsikter. Projektansvarig besitter 

designkunskaper medan Camcoil Systems AB har erfarenhet inom denna bransch. På så sätt 

beslutades troligtvis rätt slutkoncept. Trots detta antagande är det svårt att veta om rätt koncept 

valdes eller inte. Men för att gå vidare i projektet valdes det koncept som tycktes vara mest 

lämpligt. En förbättring hade kunnat vara att genomarbeta dessa tre koncept (3,4,9) ännu mer 

noggrant för att vara mer säker på att man väljer rätt slutkoncept. Då krävs dock att tiden finns 

tillgänglig.  

Beslutet att förstudien till stor del handlar om formgivning, produktdesign och ögats 

betraktelser och inte lika mycket om konstruktionslösningar bygger på den problemformulering 

som uttalades. Där vikten mer ligger på design än på vilken teknik som används, vilket beror 

på att den teknik som används idag är den teknik som har applicerats i det framtagna konceptet.  

I detta projekt har modellarbetet varit en begränsning. På grund av produktens komplexitet i 

förhållande till dess storlek har modellarbete inte varit ett alternativ. Istället har CAD-

programmet CreoParametric 2.0 används som en form av modellarbete. För att få förståelse för 

formgivning och uttryckssätt är detta program ett mycket användbart medel som har i betydande 

utsträckning varit en bidragande faktor till att formgivningen tagits fram. Konstruktionsarbetet 
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vad gäller teknikens placering kontra dubbelhaspelns form har också bearbetats och analyserats 

fram med hjälp av CAD-programmet. Utan detta medel hade inte slutresultatet varit lika 

komplett.   

Formgivningen på konceptet som togs fram är i linje med tidigare produkter inom Camcoil 

Systems AB. Samtidigt som denna likhet finns så lyfts det fram en karaktär som uttrycker sig i 

en mer rund-formad upplevelse än den tidigare produkten. Som förstudien visade så finns där 

en likhet som bidrar till stimuli samtidigt som det väcker en nyfikenhet hos betraktaren då ett 

nytt formspråk kommer presenteras som tidigare inte funnits inom denna bransch.  

Den metod jag valt att använda mig av visade sig vara mycket bra och komplett då det önskade 

resultatet uppfylldes. Att ha en bra förstudie som ger en grund för projektets fortsättning som i 

sin tur ligger till grund för kravspecifikationen visade sig vara mycket värdefull. 

Idégenereringsmetoderna kunde på så sätt bearbetas fritt utan att behöva begränsas för att hållas 

inom ramen för projektet. I stort sett alla idéer som uppkom var relevanta men samtidigt 

nytänkande, vilket bidrog till många kvalitativa koncept. Under projektets gång gjordes två 

utvärderingar. Detta var av stor betydelse för att veta att projektet höll sig till sitt syfte och mål. 

Det fördes även en nära dialog med uppdragsgivare för att hela tiden veta att projektet inte 

fördes in på andra banor, vilket också var värdefullt.  

Vad jag anser behöver göras efter detta projekt för vidareutveckling är ytterligare beräkningar 

där fokus bör ligga på konstruktionen och inköp av artiklar.   
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5. Slutsats 
Konceptet som tagits fram uppfyller alla huvudkrav som var satta för projektet. Camcoil 

Systems AB’s önskemål är således uppfyllda. Att konceptet skulle ha en hög marknadspotential 

var en mycket stor önskan hos Camcoil Systems AB. Denna önskan uppfylldes i form av att ett 

koncept, innehållande samma formspråk som tidigare produkter men med ett nytt utseende, 

presenterades för uppdragsgivare. Andra huvudkategorier som tekniken och säkerheten 

uppfylldes likaså. Den teknik som finns med i detta koncept är det samma som används idag i 

Camcoil Systems AB’s enkelhaspel, vilket gör att den känns igen och är konstaterad hållbar. 

Kostnaderna hamnar på en beräknad nivå och överskrider således inte Camcoil Systems AB’s 

budget, vilket beror dels på den teknik som används och dels på den enkla konstruktion som 

erhålls. Det presenterade konceptet uppfyllde alla funktionella krav. 

På grund av den genomarbetade förstudien och kravspecifikationen hade hela projektet en 

”ryggrad”. Detta anses vara direkt avgörande för det framtagna slutresultatet. Att därtill ha två 

utvärderingar under projektets gång kombinerat med en nära dialog med uppdragsgivare bidrog 

till stor del att projektet inte tog oönskade riktningar utan höll sig till sitt syfte. Alla mål 

uppfylldes dock inte. Projektet lämnades in i januari 2017 i stället för maj 2016. Detta på grund 

av nödvändiga korrigeringar. Alla tekniska mål uppfylldes, dock visade det sig att 

rapportskrivandet tog längre tid än planerat.  

Vad som återstår att göra vid en eventuell vidareutveckling hos Camatec Industriteknik AB och 

Camcoil Systems AB är bearbetning av konstruktionen i form av ytterligare beräkningar och 

bestämmelser kring exakta mått. Vändkrans och finjusteringsmekanism är två komponenter 

som måste köpas in.  Beräkningar kring belastningar bör göras innan detta sker så att rätt 

produkter, som klarar av belastningen som uppkommer vid hantering av coilen, köps in.     
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Tackord 
Jag vill rikta ett speciellt tack till Göran Karlsson, Camatec Industriteknik AB, och Peter 

Wigarthsson, Camcoil Systems AB, som gett mig möjligheten och förtroendet att genomföra 

detta projekt. Ett tack riktas även till övriga anställda på Camatec Industriteknik AB och 

Camcoil Systems AB som bidragit med värdefull information.  

Jag vill även rikta ett stort tack till Lennart Wihk som varit en mycket god handledare på 

Karlstads universitet. Till sist vill jag rikta ett tack till involverade personer som bidragit med 

både sin tid och sitt engagemang under projektets gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Projektplan 
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Projektnamn  Dubbelhaspel 

Projektägare  Karlstads Universitet och Camatec Industriteknik AB 

Projektledare  Jacob Carlsson 

Projektperiod  2016-01 – 2016-05 

Sammanfattning 

Projektet är ett examensarbete inom produktutveckling på uppdrag av Camatec Industriteknik AB som 

en del av högskoleingenjörsutbildningen Innovationsteknik och Design på Karlstads Universitet. 

Projektet handlar om att ta fram ett konceptval innehållande en konstruktionslayout för en 

dubbelhaspel åt säljbolaget Camcoil Systems AB. Tillvägagångssättet och framtagningen av 

konceptvalet och konstruktionslayouten kommer ske med hjälp av designprocessen med hänsyn till 

marknad, ekonomi, teknik samt design.  

Beställare  

Camatec Industriteknik AB är ett tjänsteföretag etablerat i Karlstad och Västerås, varvid 

huvudkontoret är placerat i Karlstad. Företaget startades 1991 i Karlstad och har under åren etablerat 

sig till en seriös och erfaren aktör på den tekniska konsultmarknaden. Ett av de företag Camatec 

Industriteknik AB hyr ut sina tjänster till är Camcoil Systems AB, ett säljbolag beläget i Karlstad. 

Camcoil Systems AB, som grundades 2014, tillverkar och säljer maskiner till stålindustrin. Inom 

stålindustrin krävs kvalitativa produkter som är effektiva. På grund av stora påfrestningar på maskiner 

samt den höga finansiella slagkraften som finns inom stålindustrin är kvalité och effektivitet två 

nyckelord. Vad som gör Camcoil Systems AB till en potentiell tillverkare på marknaden är dess unika 

lösning som återfinns på haspelmaskinen.  

Bakgrund 

Företaget Camcoil Systems AB har på beställning uttryckt en önskan att tillverka en s.k. dubbelhaspel. 

Idag tillverkar Camcoil Systems AB endast enkelhasplar, maskiner med bara ett haspelhuvud. På 

marknaden finns idag tillverkare som säljer maskiner innehållande två haspelhuvuden, dubbelhaspel. 

Med en dubbelhaspel effektiviseras processen inom industrin märkbart. För att Camcoil Systems AB 

ska kunna slå sig in på marknaden på allvar vill man utöka sitt sortiment i form av att börja tillverka 

dubbelhasplar.  

Problemformulering 

Hur ska ett slutligt koncept se ut för en dubbelhaspel för att både erhålla en kvalitativ teknik samt en 

tilltalande design? 
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Syfte och mål 

Syfte 

Syftet med projektet är att utifrån Camatec Industriteknik AB tillsammans med Camcoil AB ta fram 

ett hållbart produktkoncept för en dubbelhaspel, vilket görs med hjälp av designprocessen med hänsyn 

till marknad, ekonomi, teknik samt design.  

Mål 

Målet med projektet är att presentera en produkt så långt att underlag för att skapa ritningar finns 

tillgängligt.  

Mål med projektet  

- Innehålla en process som är tydlig att följa.  

- Redovisa ett hållbart konceptförslag innehållande konstruktion och layout. 

- Sammanfatta arbetet i en akademisk projektrapport.  

Målet är att projektet ska vara avslutat under maj månad 2016.  
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Strategi och avgränsningar 

Strategi 

Projektet kommer under den första läsperioden genomföras vid sidan av en kurs som kommer studeras 

parallellt, vilket medför att projektarbetet under denna period kommer vara 50 %. Därefter, vid 

avslutad läsperiod, kommer projektet att genomföras på heltid, 100 %.  

Avgränsningar 

- Projektet avgränsar sig till att endast ta fram ett koncept för en dubbelhaspel, 

innehållande konstruktion- och layoutlösningar.  

 

- Projektet innefattar inte att skapa en verklig produkt.  

- Projektet innefattar inte att helt färdiga underlag finns tillgängliga för en eventuell 

tillverkning av produkten.  

Fler avgränsningar kan tillkomma under projektets gång.  
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Organisation 

Projektansvarig 

Ende ansvarige personen för projektet, vilket innebär projektledare som resulterar i självständigt 

arbete.  

Jacob Carlsson 

- Projektansvarig 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare för projektet är Camatec Industriteknik AB.  

Göran Karlsson 

Camatec Industriteknik AB 

Teknisk Chef 

- Handledare  

- Kontaktperson 

Peter Wigarthsson 

Camcoil Systems AB 

Managing Director 

- Kontaktperson 

Karlstads Universitet  

Projektet examineras på Karlstads Universitet.  

Studenten har rätt till 25 timmar handledning under projektet.  

Leo De Vin 
Karlstads Universitet 

Professor 
- Examinator 

Lennart Wihk 
Karlstads Universitet 

Universitetsadjunkt 

- Handledare 
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Metod och Modell 

Projektmodell 

Projektet kommer att genomföras utifrån designprocessen. Processen består av några huvudsakliga 

faser vilket syns i figur 1. Varje fas innehåller olika metoder och verktyg. En mer utförlig 

arbetsprocess finns i WBS, se bilaga 1.  

 
Figur 1 - Processens huvudsakliga faser inom projektet.  

 

Milstolpar och grindar 

Under projektet kommer milstolpar och grindar finnas utplacerade i tidsschemat för att säkerställa att 

tidsplanen följs. Vid dessa datum kommer arbetsuppgifterna granskas och godkännas.  

- Projektplan   2016-02-08 

- Kravspecifikation   2016-03-11 

- Universitetet   2016-03-23 

- Konceptval   2016-03-29 

- Layout/konstruktion    2016-04-29 

- Rapportgranskning   2016-05-16 

- Utställning   2016-05-27 

- Inlämning slutrapport   2016-05-30 

 

Projektplan 

Projektplanen ska godkännas av arbetsgivare innan projektet startas.  

Kravspecifikation 

Förstudien ska vid denna tidpunkt vara genomarbetad och klar och skapa underlag för en 

kravspecifikation. Kravspecifikationen ska innehålla problemformulering, krav samt önskemål. Innan 

kravspecifikationen fastställs måste den godkännas av arbetsgivare.  

  

Projektplan Förstudie
Krav-

specifikation
Koncept-

generering
Konceptval

Konstruktion 
/ layout
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Delredovisning Universitetet 

Obligatoriskt moment på Karlstads Universitet. För att inte otillåten information kommer ut till 

allmänheten kontrolleras redovisningsmaterialet och godkänns av arbetsgivare innan redovisningen 

genomförs.  

Konceptval 

Konceptvalet sker med hjälp av olika metoder och verktyg. Konceptvalet vägs mot 

kravspecifikationen. För att konceptet ska godkännas bör kravspecifikationens kriterier uppfyllas. Val 

av koncept sker genom diskussion och överenskommelse tillsammans med arbetsgivare.  

Layout/konstruktion 

I denna fas genomförs konstruktionsberäkningar i form av material och lösningar. Produktens design 

framställs i denna fas.  

Rapportgranskning 

I avslutningsfasen kommer rapporten att granskas och godkännas av projektansvarig innan 

slutrapporten lämnas in och blir åtkomlig för allmänheten.  

Utställning 

Utställning av projektet kommer att ske vecka 21.  

Inlämning slutrapport 

Den 30 maj klockan 9.00 ska rapporten återfinnas på Universitetets inlämningsforum; itslearning, för 

opponering i juni.  
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Tidsplan 

Start   Avslut 

2016-01   2016-05 

Se bilaga 2, GANTT-schema, för detaljerad tidsplan.  

Kommentar till tidsplan 

För att projektet ska få en stadig grund innehållande en bred kunskap behövs en bra förstudie. På 

grund av den omfattning projektet har, har projektansvarig valt att lägga mycket tid på detta moment.  

Genomförandefasen kommer påbörjas innan förstudien är helt färdigställd. Under förstudien kan idéer 

och lösningar uppkomma. För att inte begränsas i form av att avsluta en fas innan en annan påbörjas 

ges det utrymme för idégenerering tidigt i processen.  

Konstruktion/layout kommer bearbetas under både hela förstudien och genomförande-fasen. Eftersom 

det idag redan finns en liknande befintlig produkt kommer även konstruktion/layout-delen bearbetas 

under förstudien, för att på så sätt förhindra att eventuella värdefulla idéer går förlorade.  

Rapportskrivning sker under hela projektets gång, vilket kommer resultera i en bra balans mellan 

arbete och rapportskrivning. På så sätt erhålls en bättre struktur på arbetet.   
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Risker 

En riskanalys görs för att klarlägga vilka konkreta risker som finns med projektet och vilka risker som 

kan uppkomma under projektets gång. En riskanalys hjälper att klarlägga dessa risker samt vilka 

åtgärder som bör göras vid varje enskilt fall. Sannolikhet och konsekvens av riskerna rankas för att få 

en bättre förståelse.   

Riskanalys 

Riskanalys, se figur 2 

 
Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Resultat Åtgärd 

Överskriden tidsplan 2 3 6 Jobba extra utöver 

planerad tid. 

 

 

Projektet nedlagt av 

uppdragsgivare 

1 5 5 Lösa situationen genom 

kompromisser. 

 

 

Nyckelpersoner dras 

till andra 

arbetsområden 

2 4 6 Lösa situationen genom 

att hänvisa till 

projektplanen. 

 

Målsättningen är för 

hög 

4 4 16 Genomföra 

avgränsningar tidigt i 

projektet. 

 

Förlust av data 1 3 3 Se till att kontinuerligt 

göra backup på samtliga 

data. 

 

Bristande rapport 2 4 8 Följ handledarens och 

examinatorns direktiv. 

 

 

Oklara beslutsvägar 2 2 4 Återgå till projektplanen 

och kravspecifikationen 

för att hålla den röda 

tråden. 

För lite tid till 

budgetarbete 

4 4 8 Avgränsa projektet till en 

översiktlig budget. 

 

 

Kommunikationsmiss 2 3 6 Fråga hellre för mycket 

än för lite. 

 

 

Figur 2 - Analys som beskriver sannolikheten, konsekvensen samt vilka åtgärder som genomförs vid varje inträffad risk.  
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Kommunikation och rapportering 

Kommunikation 

Kommunikationen med handledare samt kontaktperson på Camatec Industriteknik AB kommer ske 

både skriftlig och muntlig i form av mail- och telefonkontakt.  

Rapportering och uppföljning 

Rapporteringen kommer inlämnas till och examineras av Karlstads Universitet där rapporten slutligen 

kommer göras offentlig för allmänheten. Rapporten kommer dessutom tilldelas Camatec 

Industriteknik AB samt Camcoil AB. Uppföljningen av projektet kommer tilldelas Camatec 

Industriteknik AB för möjlighet till fortsatt arbete.  
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Dokumenthantering 

Dokumenthanteringen kommer ske på personlig dator. Inlämningar på itslearning kommer vara 

obligatoriskt vilket säkerställer automatisk säkerhetskopiering. Dokumenten kommer att döpas efter 

dess huvudsakliga innehåll. All form av dokumentation kommer sparas.  
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Kontaktlista 

Jacob Carlsson 

070-2720640 

jacob-carlsson@hotmail.com 

 

Göran Karlsson 

070-6771747 

goran.karlsson@camatec.se 

 

Peter Wigarthsson 

070-3190068 
peter.wigarthsson@camcoil.se 

 

Lennart Wihk 

070-6280499 

lennart.wihk@kau.se 

 

Leo De Vin  

054-7002544 

Leo.devin@kau.se 

 

  

tel:+46547002544
tel:+46547002544
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Bilaga 1  

WBS 

 

 

 

 

  

Projekt

Inledningsfas

Projektplanering

Problemformulerin
g

Riskanalys

Tidsplanering

Förstudie

Marknad

Konkurrens

Teknik

Teknikstudie

Designstudie

Budget

Genomförande

Kravspecifikation

Produktspecifikatio
n

Konceptgenerering

Idégenereringsmet
oder

Konceptsammanstä
llning

Konceptbeskrivning

Konceptval

Elimineringsmatris

Beslutsmatris

Konceptutvärderin
g

Konstruktion/Layou
t

Konstruktionsskisse
r

CAD-
skisser/konstruktio

n

Skissmodell

Slutspecifikation

Avslutningsfas

Rapportskrivning

Dokumentation

Slutredovisning

Opponering

Figur 3 - WBS - Beskrivning av projketets alla olika delmoment och faser. 
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Bilaga 2  

GANTT- schema 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4 GANTT-schema - Visar hur tiden är disponerad över de 
olika momenten samt faserna. 
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Bilaga 2: Morfologiska matriser 

 

Figur 68 Morfologisk matris - Mall 

Koncept X
Teknik
Vridning /      

förflyttning

Rotera hela 

haspelmaskine

n

Rotera (endast) 

båda 

haspelhuvuden

a samtidigt, 

som sitter ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar var 

för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvuden

a samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre (två) 

haspelhuvuden 

samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor En motor

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - rund 

ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud-

rotation

Avtagbart 

stängsel längst 

ut på 

haspelhuvudet

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva maskinen 

Skal på kritiska 

delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt det 

område där 

haspelhuvudet 

roterar, går att 

öppna (dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer åt 

det 

haspelhuvudet 

som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvudet)

Haspelmaskin-

rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på kritiska 

delar

Markering på 

marken 
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Figur 69 Morfologisk matris - Koncept 1 

Koncept 1
Teknik
Vridning /   

förflyttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na 

samtidigtsom 

sitter ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 70 Morfologisk matris - koncept 2 

 

Koncept 2
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(sitter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast det 

område där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

med en dörr

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 71 Morfologisk matris - koncept 3 

 

Koncept 3
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 72 Morfologisk matris - koncept 4 

 

Koncept 4
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast det 

område där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man inte 

kommer åt 

det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 73 Morfologisk matris - koncept 5 

 

Koncept  5
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 74 Morfologisk matris - koncept 6 

Koncept 6
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Förflyttning i 

sidled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast det 

område där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

106 (124) 
 

 

Figur 75 Morfologisk matris - koncept 7 

Koncept 7
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 
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Figur 76 Morfologisk matris - koncept 8 

 

  

Koncept 8
Teknik
Vridning/förfl

yttning

Rotera hela 

haspelmaskin

en

Rotera 

(endast) båda 

haspelhuvude

na samtidigt, 

som sitter 

ihop

Två olika 

maskiner som 

roterar var för 

sig i 

horisontalled

Två maskiner 

som roterar 

var för sig i 

vertikalled

Rotering av 

haspelhuvude

na samtidigt 

(istter ihop) i 

vertikalled

Rotera tre 

(två) 

haspelhuvude

n samtidigt 

(sitter ihop) i 

horisontalled

Drift Motor mitt 

emot 

varandra

Motor vid 

sidan av 

varandra

Motor över 

och under 

varandra

Samma motor Två olika 

maskiner - två 

olika motorer

Haspelhuvud 1 2 3 4 5 6 7

Design
Form Konformad - 

nedifrån och 

upp

Konformad - 

uppifrån och 

ned

Cylindrisk - 

vertikalt

Cylindrisk - 

horisontell

Cylinder - 

rund ovanpå

Fyrkantig - 

kvadratisk

Fyrkantig - 

rektangulär

Säkerhet
Haspelhuvud - 

rotation

Avtagbart 

stängsel 

längst ut på 

haspelhuvude

t

Staket - runt 

hela maskinen 

Staket runt 

halva 

maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken

Staket runt 

endast runt 

det område 

där 

haspelhuvude

t roterar, går 

att öppna 

(dörr)

Stängsel så 

man endast 

inte kommer 

åt det 

haspelhuvude

t som roterar 

(ett hål för 

haspelhuvude

t)

Haspelmaskin 

- rotation

Skydd runt 

området där 

rotation 

förekommer

Staket - runt 

hela maskinen 

Skal på 

kritiska delar

Markering på 

marken 



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

108 (124) 
 

Bilaga 3: Konceptbeskrivning 

Koncept 1 

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept ett består av två 

haspelhuvuden som är fästa i en 

”kropp”. Haspelhuvudena är 

placerade längs med kroppen och 

sitter fast på var sin sida. Det är en 

motor för vardera haspelhuvud vilka 

sitter inne i kroppen. Mellan motorn 

och axeln till haspelhuvudet går en 

drivrem som sitter innanför den 

fästning som haspelhuvudena är 

fästa på.  

Formen är fyrkantig (rektangulär).  

Skiftning av haspelhuvudenas plats 

sker genom att hela maskinen vrids, 

vilket ske med hjälp av ett lager och 

en motor som driver rörelsen.  

Säkerheten mot att arbetare 

kolliderar med haspelhuvudet vid 

vridning av haspelmaskinen har 

motverkats med hjälp av ett stängsel 

som är placerat runt hela maskinen. 

Stängslet går att öppna på det ställe 

där man sätter på coilen på 

haspelhuvudet, men inte på övriga ställen. Det finns ingen sensor som talar om att stängslet är 

öppet utan det är möjligt att haspla av plåt medan bearbetning av andra haspelhuvudet äger 

rum, vilket sker då en ny coil sätts på. En säkerhetsåtgärd är dock att när haspelmaskinen ska 

vridas och skiftning av plats för haspelhuvud sker måste stänglset vara stängt. Om inte 

stängslet är helt stängt går det inte att vrida på haspelmaskinen. På så sätt minimeras, och näst 

intill elimineras, risken att kollision mellan arbetare och haspelhuvud uppkommer. Se figur 

80.  

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar:  

- Tar inte så stor plats vid vridning vilket medför att det är mindre riks för kollision 

mellan arbetare och haspelhuvud vid vridning av haspelmaskinen.  

Figur 77 Koncept 1 – Avancerad. 
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- Lätt att få plats med motor 

 

Nackdelar:  

- Avståndet mellan haspelhuvud och maskinens ”vägg” måste vara tillräckligt stort för 

att få plats med stora coils vilket gör att svängradien blir större och därav blir även 

maskinen större till storleken.  
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Koncept 2 

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept två består av två haspelhuvud 

som sitter fast på en ”kropp”. Kroppen 

är fyrkantig och har formen av en 

rektangel. Haspelhuvudena är fästa på 

samma sida av kroppen och är 

placerade parallellt med varandra. 

Kroppen består av två olika delar; en 

rörlig del och en fast del. Den rörliga 

delen är den del av kroppen som 

haspelhuvudena är fästa på. Det är en 

motor för vardera haspelhuvud som 

sitter över och under varandra inne i 

den rörliga delen av kroppen. Motorn 

som driver rörelsen av den rörliga 

kroppen är placerad i den fasta delen 

av kroppen.  

För att skifta plats på haspelhuvudena 

roteras den rörliga delen av kroppen, 

vilket gör att hela den rörliga delen, 

innehållande motor, roterar vertikalt.  

Säkerheten minimeras med hjälp av 

ett stängsel mellan de båda 

haspelhuvudena. Stängslet gör att det 

enkelt går att hantera det ena 

haspelhuvudet samtidigt som det 

andra haspelhuvudet roterar (hasplar av en coil). Det är svårt att helt eliminera risken men den 

minskas drastiskt med detta stängsel. Vid platsskifte av haspelhuvudena, och därmed rotation 

av den rörliga delen av kroppen, skjuvas stängslet åt sidan så att det inte är i vägen för 

haspelhuvudena.  

Det finns dock en brist i säkerheten när rotation av den rörliga delen av kroppen genomförs. 

Detta på grund av att det inte finns någon angivelse eller hinder från att ha kontakt med 

maskinen då denna rotation äger rum. Se figur 81.  

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar:  

- Behöver inte vrida på hela haspelmaskinen 

Figur 78 Koncept 2 – Avancerad. 
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- Stängsel som minimerar risken för skador i samband med hantering av två coils 

samtidigt, där den ena hasplas av och den andra placeras och fästs på haspelhuvudet.  

Nackdelar:  

- Avståndet mellan haspelhuvudet måste vara tillräckligt stort för att få plats med två 

coils samtidigt vilket kan medföra att maskinen blir mycket bred och då tar stor plats.  

- Skiftningen av haspelhuvudenas position sker genom att rotera dem, vilket gör att 

coilen måste sitta fast tillräckligt hårt för att inte glida på haspelhuvudet som då kan 

orsaka att coilen snurras upp, som i sin tur kan orsaka skador på arbetare som befinner 

sig i närheten.  

- Ur säkerhetssynpunkt behandlas båda plåtarna mycket nära varandra vilket gör att det 

roterande haspelhuvudet finns nära till hands för att kunna skada sig på.  
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Koncept 3  

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept tre består av en 

cylinderformad kropp som har ett 

haspelhuvud på vardera sida om 

kroppens plana ytor. Motorerna, 

som består av en motor för vardera 

haspelhuvud, är placerade inne i 

kroppen mitt emot varandra. 

Skiftningen av haspelhuvudenas 

placering görs genom att hela 

haspelmaskinen roterar, vilket sker 

med hjälp av en motor och ett lager 

placerat i nedre delen av 

haspelmaskinen.  

Runt hela maskinen finns ett staket 

placerat som minimerar risken för 

skador vid både haspelhuvudets 

rotation och haspelmaskinens 

vridning, då skiftning av 

haspelhuvudenas position äger rum. 

För att kunna komma åt det ena 

haspelhuvudet medans det andra 

hasplar av plåt går det att öppna en 

del på ena sidan så man kan komma 

åt att ladda på en ny coil samtidigt 

som haspelmaskinen körs. Se figur 82.  

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Konstruktionen har en genomgående formgivning där både kroppen och 

haspelhuvudena är av samma form. Det är inte vanligt att maskiner inom stålindustrin 

har runda former utan brukar mer vara kantiga former.  

- Det är enkelt att hantera båda haspelhuvudena samtidigt då dessa är placerade långt 

ifrån varandra.  

 

 

 

 

Figur 79 Koncept 3 – Avancerad. 
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Nackdelar:  

- Det finns inget skydd för det roterande haspelhuvudet när man väl öppnat ena sidan av 

stängslet, vilket gör att man lätt kan komma åt det roterande haspelhuvudet om man 

inte är uppmärksam.  

- Stängslet kan även vara i vägen för andra fordon när dörren till stängslet står öppen.  

- Det finns en risk att det kan bli trångt med motorerna mitt emot varandra.  
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Koncept 4  

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept fyra består av en kropp 

och två haspelhuvuden där dessa är 

placerade på vardera sida om 

varandra. Kroppen är 

cylinderformad med släta ytorna 

riktade nedåt och uppåt. Motorerna 

är placerade vid sidan av varandra, 

inne i kroppen.  

För att öka säkerheten och 

minimera skaderisken finns ett 

stängsel placerat runt hela 

haspelmaskinen. På den sida där 

plåten hasplas av från 

haspelhuvudet omringar stängslet 

hela maskinen medan det på andra 

sidan omringar endast 

haspelmaskinens kropp. För att 

man enkelt ska komma åt att byta 

coil finns inget stängsel som är i 

vägen för detta. I stängslet, som går 

runt hela haspelmaskinen, finns ett 

hål där haspelhuvudet kan passera igenom.  

För att öka säkerheten mot att kollision mellan haspelhuvud och arbetare sker finns det en så 

kallad ljusbom och markeringar i golvet som hänvisar vart gränsen för denna bom befinner 

sig. En ljusbom fungerar genom att det är ett ljus som fungerar som ett staket. När man bryter 

ljuset, och där också ljusets linje, ger det en signal att denna linje överskridits. Signalen kan 

vara kopplad till exempelvis ett larm eller att maskinen stannar automatiskt. Se figur 83. 

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Konstruktionen har en genomgående formgivning där både kroppen och 

haspelhuvudena är av samma form. Det är inte vanligt att maskiner inom stålindustrin 

har runda former utan brukar mer vara kantiga former.  

- Det är enkelt att hantera båda haspelhuvudena samtidigt då dessa är placerade långt 

ifrån varandra.  

- Enkelt att komma åt haspelhuvudet för coilbyte.. Det finns stort utrymme för truck, 

travers, eller dylikt.  

Figur 80 Koncept 4 – Avancerad. 
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- Storleken blir inte allt för stor då motorerna och axlarna sitter vid sidan av varandra. 

Nackdelar: 

- Kan vara svårt att komma åt haspelhuvudena om stängslet är för nära maskinen.  

- Stängslets dörr kan vara i vägen för andra aktiviteter i lokalen när den är öppen.   
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Koncept 5  

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept fem består av två olika 

maskiner med en haspel vardera, två 

enkelhasplar. Båda haspelmaskinerna 

består av en kropp och ett 

haspelhuvud. Maskinerna är placerade 

bredvid varandra och kan var för sig 

roteras för att placera haspelhuvudet i 

linje med produktionen.  

När den ena haspelmaskinen hasplar av 

plåt är den andra haspelmaskinen 

roterad åt ett håll för coilbyte. Det är 

inte möjligt att båda haspelmaskinerna 

befinner sig i position för av-haspling 

utan det är endast en maskin i taget 

som kan haspla av plåt. Detta beror på 

att haspelhuvudena måste vara 

placerad i linje med efterkommande 

process.  

Coilbyte måste ske på vardera sida om 

det område de båda haspelmaskinerna 

befinner sig. Den ena maskinen laddar 

på ena sidan medan den andra på motsatt sida. Detta på grund av att det inte går att komma åt 

haspelhuvudena på något annat sätt.  

Inne i kroppen finns en motor som driver haspelhuvudet.  

Runt hela området där haspelmaskinerna är placerade finns ett stängsel. Stängslet går att 

skutas undan vid de ställen där man måste komma åt haspelhuvudet för coilbyte. Se figur 84.  

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Det finns stor plats för coilarna.  

- Det behövs bara en motor i vardera haspelmaskin vilket gör att haspelmaskinerna inte 

behöver vara lika stora, som de hade varit om det varit två motorer. På grund av det tar 

vardera haspelmaskin mindre plats.  

- Stängslet skapar en utökad trygghet kring maskinen.  

 

 

Figur 81 Koncept 5 – Avancerad. 



Produktkoncept för dubbelhaspel  Jacob Carlsson  
Karlstads universitet  2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

117 (124) 
 

Nackdelar: 

- Båda maskinerna tillsammans kan ta större plats än om det bara hade varit en enda 

maskin. 

- Det är smidigare med bara en maskin istället för två. Detta gäller bland annat 

reparationer.  

- Man behöver ladda haspelhuvudena med coil från två olika håll, ett för vardera 

maskin. Detta gör att det behövs utrymme på båda sidor om maskinen för truck, 

travers eller dylikt för att komma intill maskinen i den utsträckning som krävs.  
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Koncept 6  

Beskrivning 

___________________________________________________________________________ 

Koncept sex består av en kropp, 

en arm och två haspelhuvud. På 

kroppen är en arm placerad för 

att haspelhuvudena i sin tur ska 

fästa på den. Haspelhuvudena är 

placerade rakt ut från varandra. I 

kroppen finns två motorer som 

driver vardera haspelhuvud. Från 

haspelhuvudet går en rem från 

dess axel till motorn som driver 

huvudet. Remmen finns placerad 

i armen som binder samman 

kroppen och haspelhuvudena.  

Skiftning av haspelhuvudenas 

position sker genom att 

haspelmaskinen regleras i sidled 

(inte rotation).  

Runt haspelmaskinen finns en 

markering i golvet som ej får 

passeras när maskinen regleras i 

sidled.  

Längst ut på haspelhuvudena finns ett skydd placerat längst ut för att minimera risken att 

fastna i haspelhuvudet vid rotation. Skyddet tas bort när en ny coil laddas på haspelhuvudena. 

Se figur 85.  

 

Fördelar / Nackdelar  

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Finns ingen risk för kollision mellan haspelhuvud och arbetare då det inte finns någon 

rotation av haspelmaskinen.  

Nackdelar: 

- Att endast reglera maskinen i sidled och inte rotation bidrar till att det behövs en större 

yta för att maskinen ska utföra sin uppgift.  

- Måst komma åt haspelmaskinen åt två olika håll. Laddning av coil sker på vardera 

sida om maskinen för vardera haspelhuvud.  

- Endast skydd för haspelhuvudets yttre delar kan vara för lite till skydd.   

Figur 82 Koncept 6 – Avancerad. 
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Koncept 7  

Beskrivning 

___________________________________________________________________________ 

Koncept sju består av en kropp och två 

haspelhuvuden som sitter ihop. I kroppen 

finns en rörlig del som sitter ihop med 

haspelhuvudena. Däremellan, mellan 

haspelhuvudena och den rörliga delen av 

kroppen finns en arm där en del av driften 

för haspelhuvudena är placerade. 

Motorerna som driver haspelhuvudena, var 

för sig, är placerade i den rörliga delen av 

kroppen. Remmen som finns mellan 

motorn och haspelhuvudenas axel finns 

inne i armen, som binder ihop 

haspelhuvudet med den rörliga delen av 

kroppen.  

Skiftning av haspelhuvudenas position sker 

genom att haspelhuvudena roterar vertikalt. 

När rotationen sker roterar 

haspelhuvudena, armen samt den rörliga 

delen av kroppen samtidigt då dessa tre 

sitter ihop och är fästa med varandra. 

Haspelmaskinen står således helt still. Viss 

korrigering av haspelmaskinen i sidled går 

att göra för att precisera coilen i rätt linje i 

förhållande till efterkommande process.  

Runt haspelmaskinen finns ett stängsel. Stängslet går att öppna vid den sida där coilbyte sker. 

Stängslet skuts då åt sidan.  

Den fasta delen av kroppen har en konformad form, nedifrån och upp. Se figur 86.  

 

Fördelar / Nackdelar  

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Man behöver inte rotera hela haspelmaskinen vid positionsskifte av haspelmaskinerna. 

  

Figur 83 Koncept 7 – Avancerad. 
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Nackdelar: 

- Att rotera haspelhuvudena vertikalt med en coil på kan innebära att coilen glider isär 

och rullas upp under den tid då rotationen sker.  

- Motorn behöver rotera med haspelhuvudena och behöver då klara av att roteras i 

vertikalled. Hela konstruktionen ska klara av att roteras.  

- Risk för kollision mellan arbetare och haspelhuvud finns då positionsbyte av 

haspelhuvudena äger rum.  
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Koncept 8 

Beskrivning 
___________________________________________________________________________  

Koncept åtta består av två olika delar, 

en kropp och en platta, som sitter ihop 

med varandra med hjälp av en arm. På 

plattan är tre haspelhuvuden placerade 

som styrs med motorer som är 

placerade under plattan. (Detta syns 

inte på skisserna) Armen som fungerar 

som en länk mellan kroppen och 

plattan kan styras i sidled.  

Haspelhuvudena är placerade i 

vertikalled. 

Kroppen har formen av en cylinder 

med en rund topp.  

Det finns en markering i golvet som 

antyder till att det är ett farligt område. 

Tillträde är dock tillåten vid coilbyte. 

Se figur 87.  

 

Fördelar / Nackdelar 

___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- En form som sticker ut bland andra maskiner inom industrin. Runda former är inte 

vanligt vilket ger en unik form och därav en tendens till en igenkännhetsfaktor. 

Nackdelar:  

- Detta koncept är endast användbart vid behandling av plåt som ska ligga vertikalt i 

processen.  

- Det blir svårt att fästa drivenheterna då det är ett trångt utrymme under plattan.  

- Plattan som coilarna sitter på måste vara stor (stor diameter) för att få plats med tre, 

alternativt två, haspelhuvuden.  

- Haspelhuvudena är placerade nära varandra vilket gör att det vid coilbyte finns en 

högre risk för skador än om haspelhuvudena suttit på var sin sida om haspelmaskinen.  

  

Figur 84 Koncept 8 – Avancerad. 
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Koncept 9 

Beskrivning 
___________________________________________________________________________ 

Koncept nio är en vidareutveckling 

av koncept tre och därför liknar 

varandra i stora drag.  

Konceptet består av en liggande 

ovalformad cylinder med 

haspelhuvudena på den yta som är 

plan, vilket är på var sida om 

haspelmaskinen.  

Varje haspelhuvud har var sin motor 

och drivenhet, vilka sitter vid sidan 

av varandra inne i kroppen, den 

cylinderformade delen.  

Säkerheten för olyckor i form av 

kollision mellan arbetare och 

haspelhuvud, fastna i haspelhuvudet 

vid rotation samt klämma sig i 

tillhållararmen, motverkas genom ett 

staket som är placerat runt hela 

maskinen. Staketet går att öppna med 

hjälp av en dörr så att coilbyte enkelt 

kan äga rum utan några hinder från att 

komma intill haspelmaskinen. Se figur 88.  

 

Fördelar / Nackdelar 
___________________________________________________________________________ 

Fördelar: 

- Konstruktionen har en genomgående formgivning där både kroppen och 

haspelhuvudena är av samma form. Det är inte vanligt att maskiner inom stålindustrin 

har runda former utan brukar mer vara kantiga former.  

- Det är enkelt att hantera båda haspelhuvudena samtidigt då dessa är placerade långt 

ifrån varandra.  

Nackdelar:  

- Det finns inget skydd för det roterande haspelhuvudet när man väl öppnat ena sidan av 

stängslet, vilket gör att man lätt kan komma åt det roterande haspelhuvudet om man 

inte är uppmärksam.  

- Stängslet kan även vara i vägen för andra fordon när dörren till stängslet står öppen.  

 

Figur 5 Koncept 8 - Bild 2 

Figur 85 Koncept 9 – Avancerad. 
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Bilaga 4: Beräkning av axelns minsta tillåtna längd 

I beräkningen, figur 86 och 87, har den utbredda lasten tagits bort och ersatts med en 

punktlast som placerats på halva längden av den utbredda lastens längd. Denna ersättning och 

ändring i beräkningen ger inte samma resultat men en god approximation.  

 

 

Figur 86 Beräkning av lagrens tillåtna placering 1 (2) 
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Figur 87 Beräkning av lagrens tillåtna placering 2 (2) 


