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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design, MSGC12, vid 

fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet våren 2015. 

Handledare för projektet har varit universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator 

för projektet har varit professor Leo de Vin. Arbetet gjordes i uppdrag av Carl-Ola 

Danielsson för Swegon i Arvika. 

Uppdraget har haft som mål att effektivisera underplåten för en av Swegons 

komfortmoduler både konstruktion- och utseendemässigt. Detta gjordes för att 

användarvänligheten och säkerheten vid underhållsarbeten ska öka samt för att skapa 

ett mervärde hos produkten. 

Arbetet resulterade i ett flertal koncept för hur låsningsanordningen till 

komfortmodulernas underplåt kan utformas. En utvärdering av dessa koncept 

resulterade sedan i ett grundläggande koncept för hur låsningsanordningen bör 

utformas. Genom layoutkonstruktionen utvecklades det grundläggande konceptet 

och resulterade i totalt tre slutkoncept. Slutkoncepten är alla en typ av snabblåsning 

mellan underplåten och komfortmodulen. På grund av den minskade tid som 

slutkoncepten medför vid öppning och stängning av underplåten minskar den statiska 

belastningen på användaren. Slutkoncepten möjliggör öppning och stängning av 

underplåten med ett enhandsgrepp, vilket minskar risken för olyckor vid 

underhållsarbeten av komfortmodulerna.  

Det finns utrymme för vidarutveckling av slutkoncepten i form av 

konstruktionsförbättringar, materialval samt fastmonteringsanordning i underplåt 

och komfortmodul.  



 

 

Abstract 

This report covers a product development project within the course Degree of 

Bachelor of Science thesis for innovation and design engineer program, MSGC12, at 

the Faculty of Health, Nature and Engineering Science at Karlstad University in the 

spring of 2015. Lennart Wihk has been the supervisor of the project and Professor 

Leo de Vin acted as examiner for the project. The work was commissioned by Carl-

Ola Danielsson for the company Swegon in Arvika, Sweden.  

The project aimed at improving the face plate for one of Swegon’s comfort modules 

in both construction and appearance. This was done to improve the usability and 

safety during maintenance work and to create an added value in the product. 

The work resulted in a number of concepts for how the locking device to the comfort 

modules face plate can be designed. An evaluation of these concepts later on resulted 

in a basic concept for how the locking device should be designed. By a further 

development of the basic concept, a total of three final concepts were developed. All 

of the final concepts are a type of quick locking positioned between the face plate and 

the comfort module. Because of the reduced time required in opening and closing the 

face plate, the static load is reduced on the user. The final concepts enable opening 

and closing of the face plate with one hand, reducing the risk of accidents during 

maintenance work of the comfort modules. 

There is room for further development of the final concepts in terms of design 

improvements, material choice and the mounting arrangement of the face plate and 

the comfort module.  
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1. Inledning 

Denna rapport redovisar examensarbetet ”Underlätta underhållsarbete av 

takplacerade ventilationsmoduler” och har genomförts av Anton Elg. 

Examensarbetet motsvarar 22,5 högskolepoäng och är ett examinationsmoment för 

högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, 

natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet genomfördes under 

vårterminen 2015 tillsammans med uppdragsgivaren Swegon i Arvika men utfördes 

mestadels på Karlstads universitet. Handledare för projektet har varit 

universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinationen har skett av professor Leo de 

Vin.  

 

1.1. Bakgrund 

I utkanten av Arvika ligger en av Swegons fabriker med 130 anställda där samtliga 

vattenburna klimatsystem och ljuddämpare från Swegon tillverkas. Härifrån kommer 

Swegons komfortmodul PARASOL, som har fått stor uppmärksamhet över hela 

Europa för sin höga kapacitet och sitt energisparande. Några av Swegons 

komfortmoduler hänger monterad i ett innertak och är konstruerade med en 

underplåt (se figur 1). På underplåtens sidor sitter styrskenor som går att justera för 

att kontrollera riktningen av den luft som strömmas ut. Den luft som strömmas ut 

kommer från små dysor som är placerade på innersidan runt om hela modulen Dessa 

dysor går att justera för att öka eller minska luftflödet. Underplåtarna behöver 

Figur 1 – Illustration över en komfortmodul upphängd i ett innertak. 
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regelbundet underhåll eftersom damm med tiden samlas här. Genom att då fälla ner 

underplåten kommer man åt för att städa modulens insida.  

Underplåten går idag att fällas ner från två sidor av komfortmodulen. Detta görs 

genom att två låsningar mellan underplåten och modulen lösgörs. Den sida som inte 

lossas fungerar då som ett gångjärn. Swegon är inte helt nöjda med dagens lösning 

eftersom den anses vara krånglig att använda samt att den inte är estetiskt tilltalande. 

Underplåten har idag fyra stycken låsningar som sitter i varsitt hörn om modulen. På 

två sidor om underplåten bockas plåten över två metallstänger (se figur 2). Dessa 

stänger är böjda i båda ändarna och formade för att passa i två av de fyra låsningarna. 

Låsningsanordningen har en fjäderspärr som låser fast metallstången och öppnas igen 

genom uttryckning av spärren (se figur 3). Metallstängerna, tillsammans med 

låsningsanordningen, håller uppe underplåten (se figur 4) och de agerar även som 

gångjärn när den ena metallstången har lossats.  

 

 

1.2. Problemformulering 

En problemformulering ställdes upp i början av projektet och formulerades som 

följande: 

”Hur ska komfortmodulernas underplåt effektiviseras både konstruktions- och utseendemässigt för 

att användarvänligheten och säkerheten ska öka vid underhållsarbeten?” 

Efter vidare arbete kom problemformuleringen att förändras för att fokusera mer på 

den låsningsanordning som sitter hos underplåten. Den nya problemformuleringen 

löd:  

”Hur ska underplåtens låsningsanordning hos komfortmodulerna effektiviseras både konstruktions- 

och utseendemässigt för att användarvänligheten och säkerheten ska öka vid underhållsarbeten?” 

 

Figur 2 – Illustration av en böjd 
metallstång från en nedmonterad 
liggande komfortmodul. 

Figur 3 – Illustration av en låsning från 
en nedmonterad liggande 
komfortmodul. 

Figur 4 – Illustration av en sammansatt 
låsningsanordning från en nedmonterad 
liggande komfortmodul. 
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1.3.  Syfte 

Syftet är att göra det enklare och säkrare vid underhållsarbeten samt att skapa ett 

mervärde hos produkten. 

Syftet med kursen är att tillämpa det ingenjörs- och industrimässiga arbetssätt som 

lärts ut i högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design i ett 

produktutvecklingsprojekt samt självständigt genomföra och presentera detta och 

kritiskt bedöma ett annat projekt. 

 

1.4. Mål 

Målet är att leverera ett eller flera förbättrade koncept av underplåten för att 

effektivisera underhållsarbeten av komfortmodulerna till uppdragsgivaren. Dessa 

koncept ska av uppdragsgivaren anses vara säkrare, mer användarvänliga och mer 

estetiskt attraktiva än den nuvarande lösningen. Underlag för projektet kommer att 

levereras i form av en rapport till både examinator och uppdragsgivare. Utöver 

rapporten kommer datorstyrda modeller, skisser och prototyper av det valda 

konceptet att levereras till uppdragsgivaren.  

Rapportens metodikdel ska lämnas in den 24e mars och den slutliga rapporten den 

21a maj. Projektet ska vid den sistnämda tidpunkten ha motsvarat 600 timmars arbete.   

 

1.5. Avgränsningar 

Projektets avgränsningar har fyllts på under projektets gång och till slut resulterat i 

följande avgränsningar som presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 – Tabell över projektets avgränsningar. 

 Projektet kommer att avgränsas till underplåtens låsningsanordning hos Swegons mindre 
komfortmoduler där dagens låsning ser densamma ut för samtliga moduler. 

 Hur låsningsanordningen kommer att fästas på underplåten och i modulen avgränsas ifrån. 

 Ingen djupare materialvalsundersökning på låsningsanordningen kommer att ske. 

 Avgränsning från användare med nedsatt muskelstyrka.  

 Eventuell nyhetssökning av framtagna koncept avgränsas ifrån. 
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2. Genomförande 

Projektets genomförande har följt det industri- och ingenjörsmässiga arbetssätt som 

lärts ut under innovationsteknik och designingenjörsprogrammet och den 

rekommenderade kurslitteraturen som anskaffats. Den projektmodell som följts 

beskrivs av Johannesson et al.(2004) och kan visuellt presenteras enligt figur 5 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Projektplanering 

Det första momentet i ett projekt är ofta att genomföra en planering. Det är här viktigt 

att lägga mycket tid och resurser eftersom möjligheten till förändring är som störst 

och kostnaden är som minst i början av projektet och minskar respektive ökar sedan 

med tiden (Eriksson & Lilliesköld 2005).  

Det första planeringsmomentet kom att resultera i en projektplan. Detta är det enskilt 

viktigaste dokumentet i projektet. Här beskrivs: 

 Bakgrund, mål och syfte med projektet 

 En formulering av problemet 

 Hur dokumentation skall ske 

 En projektmodell där milstolpar och färdigtidpunkter sammanställs  

 Vilka risker projektet har  

 Vilka ansvariga medarbetare som är involverade i projektet 

Förstudie Projektplanering 

 

Produktspecificering 
 

Konceptutvärdering Layoutkonstruktion 

Figur 5 - Illustration av den projektmodell som följts. 

Konceptgenerering 
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Vanligtvis baseras mycket av det projektplanen innehåller på projektbeskrivningar i 

form av exempelvis en uppgiftstext, kravspecifikation eller en text med förslag till 

examensarbete. Men för att en bra projektplan ska utformas krävs även ett första 

möte, eller eventuellt flera kompletterande möten, med uppdragsgivaren. I detta fall 

fanns dessvärre ingen projektbeskrivning i form av text att tillgå. Projektplanen 

baserades istället på den information som samlades ihop från möten med 

uppdragsgivaren på Swegon i Arvika. 

Bakgrunden till projektet kom att formas utifrån de första mötena med Swegon i 

Arvika. Det är viktigt att svara på vad lösningen för projektet ska utföra samt varför 

lösningen är viktig för uppdragsgivaren (Eriksson & Lilliesköld 2005). Bakgrunden 

ska även ge en anledning till den kommande problemformuleringen som ska försöka 

täcka det uppdragsgivaren vill få löst. 

Projektets mål innebär vilka konkreta och mätbara målsättningar som projektet har. 

Syftet svarar på varför projektet utförs av både uppdragsgivaren och studenten. 

Avgränsningar sätts även där arbete inte behöver utföras för att ett fullständigt projekt 

ska kunna färdigställas i tid.  

En uppskattning av de metoder som planeras användas och vilka resurser de kan 

tänkas behöva gjordes i följande ordning. Först gjordes en WBS (work breakdown 

structure) sedan ett Pert-diagram och till sist ett Gantt-schema. WBS användes för att 

kunna överblicka projektets omfattning. Pert-diagrammet (program evaluation review 

technique) användes för att visa vilka aktiviteter som var tvungna till att vara klara 

innan den andra kunde starta samt vilka aktiviteter som kunde genomföras parallellt 

med varandra. Gantt-schemat användes för att även ta med den förväntade 

tidsresursen för varje aktivitet. Detta visas genom att rada upp projektets aktiviteter 

på ett diagrams Y-axel och tillföra dess tidsenhet på X-axeln. 

I varje projekt finns det alltid risker som ifall de inträffar kommer att påverka 

projektet. Därför gjordes en riskbedömning där sannolikheten för att en viss risk 

kommer att ske, multipliceras med vilken konsekvens det får för projektet. Denna 

metod ger de olika riskerna en riskfaktor som sedan kan användas för bedömning av 

dessa risker. Varje risk bör också ha en planerad föreslagen åtgärd ifall risken skulle 

inträffa för att projektet ska ta minsta möjlig skada (Eriksson & Lilliesköld 2005). 
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2.2. Förstudie 

Förstudien går ut på att ta fram bakgrundsmaterial gällande marknad, teknik och 

design som finns idag för att skapa en bra grund till projektet. Det är viktigt att här 

okritiskt undersöka olika tekniska lösningar för att man inte ska lägga onödig tid på 

konstruktion- och utprovningsarbete på felaktiga antaganden (Johannesson et al. 

2004).  

 

2.2.1.  Hur går underhållsarbetet till idag? 

För att komma fram till vad som behöver arbetas med i projektet för att underlätta 

det underhållsarbete som utförs gjordes en undersökning, i form av en intervju, hos 

Swegon för att ta reda på hur utförandet går till idag. 

 

2.2.2. Ergonomi 

De underhållsarbeten som behöver göras på komfortmodulerna gör att användaren 

behöver försätta sig i en ergonomiskt dålig position. För att försöka minska 

påfrestningarna på kroppen i dessa arbetssituationer gjordes en undersökning i 

ergonomi med hjälp av litteratur. Det som eftersöktes var vilka positioner och 

moment som bör undvikas för att kunna utforma en lösning som tar hänsyn till detta.  

En intervju gjordes med en legitimerad sjukgymnast för att ta reda på vad som är 

viktigt att tänka på vid kroppsarbete i takhöjd.  

Vid detta skede i processen ansågs tillräckligt med information anskaffats för att ta ett 

beslut om att begränsa resterande arbete till att fokusera på komfortmodulernas 

låsningsanordning. 
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2.2.3. Redan existerande lösningar 

En undersökning gjordes bland Swegons konkurrenter för att se hur deras lösningar 

ser ut på liknande moduler. Det undersöktes även kring andra områden eftersom 

denna lösning inte nödvändigtvis behöver ha någon koppling till ventilation. Några 

av dessa områden var till exempel köksluckor, kulspetspennor och fjärrkontrolluckor. 

Senare i projektet när de olika koncepten utvärderats och tagits vidare krävdes en 

återupprepande informationssökning för att få en djupare förståelse i just 

snabblåsningar. 

 

2.3. Produktspecificering 

I produktspecificeringsfasen gjordes en funktionsanalys för fyra olika områden och 

användes för att forma en kravspecifikation som återkopplades med Swegon. 

 

2.3.1. Funktionsanalys 

Syftet med en kravspecifikation är bland annat att konkretisera problemet. Det kan 

här vara till hjälp att skapa en funktionsanalys (Landqvist 2001). Genom att dela upp 

det komplexa totala konstruktionsproblemet i mindre delproblem kan man hitta 

lösningskoncept som löser dessa delfunktioner. Funktionerna beskrivs med ett verb 

och ett substantiv. På så sätt blir det mycket enklare att kombinera lösningarna för 

delfunktionerna istället för att direkt försöka lösa det totala problemet med en 

totallösning (Johannesson et al. 2004). Med hjälp av en exempellista med verb och 

substantiv beskrivet ur boken Design i fokus för produktutveckling (Österlin 2010) gavs 

hjälp att ställas om till det speciella tankesätt som används vid funktionsanalysering. 

Det går att se produktens funktioner ur många olika synvinklar och i detta projekt 

valdes fyra samtliga områden:  

 Basfunktion – De absoluta basfunktioner som produkten har  

 Ergonomi – Funktioner som bidrar till en ökad ergonomisk upplevelse för 

användaren 

 Säkerhet – Funktioner som bidrar till ett säkrare användande av produkten 

 Produktion – Funktioner som bidrar till att enklare producera produkten 



 

 

______________________________________________________________________ 

15 
 

 

2.3.2. Kravspecifikation 

Efter förstudien och funktionsanalysen har information anskaffats som kan komma 

till nytta när en kravspecifikation ska skapas. De krav som tas fram kommer senare 

att användas som utgångspunkt för sökandet av konstruktionslösningar samt som en 

referens till utvärderingar av lösningar och det slutliga konceptet. Kravspecifikationen 

har i allra högsta grad varit ett levande dokument under projektets gång. Den 

uppdaterades med ny information i och med att mer och djupare kunskap anskaffades 

kring projektet (Johannesson et al. 2004).  

Kravspecifikationen återkopplades med uppdragsgivaren för att kunna säkerhetsställa 

att de krav och önskemål som satts upp var de som också var förväntade att uppnås. 

 

2.4. Konceptgenerering och idégenereringssession 

I konceptgenereringsfasen användes olika kreativitetsmetoder systematiskt för att 

generera så många lösningsförslag som möjligt för den givna tidsresursen. Detta 

gjordes för att försäkra sig om att man hittat de flesta tänkbara lösningarna.  

En idégenereringssession planerades in på Karlstads universitet där sammanlagt sex 

personer deltog. I den här sessionen planerades två problemställningar att tas upp i 

två olika idégenereringsmetoder. Problemställningarna hölls öppna och ingen mer 

information än en bild på komfortmodulerna, och vad syftet var med att öppna 

underplåten, förmedlades till deltagarna för att inte ramarna skulle bli för strama och 

leda till att sessionen skulle leverera få lösningar. Målet med sessionen var att få 

inspiration snarare än färdiga lösningar.  

Den första metoden som användes var 6-3-5 metoden eller idéskiftesmetoden. Denna 

metod tillämpades på problemställningen som löd: ”Hur ska underplåten kunna 

öppnas samt stängas?”. Metoden går kort ut på att man är sex personer som bidrar 

med tre lösningar på fem minuter (Johannesson et al. 2004). 2st A4-ark med 18st 

kolumner användes per person. Efter fem minuter är tanken att varje gruppmedlem 

ska ha tre lösningsförslag nedskrivna i form av skisser och beskrivningar. Samtliga 

papper skickas sedan vidare till nästa gruppmedlem som får någon minut på sig att ta 

del av föregåendes lösningsförslag. Detta ska förhoppningsvis väcka idéer till 

förbättringar eller kanske till en helt ny idé. När sedan arken har skickats runt bland 

de alla sex gruppmedlemmar är tanken att 108 kolumner ska vara ifyllda med idéer. 
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Detta är dock ett drömscenario eftersom gruppmedlemmarna lätt efter en viss tid 

börjar få slut på idéer.  

Den andra metoden som användes var en lättare form av brainstorming. 

Problemställningen löd: ”Hur ska underplåten kunna öppnas från alla fyra håll?”. 

Anledningen till att den här problemformuleringen togs upp sist var att den sett till 

möjliga lösningsalternativ är mycket svårare än den tidigare och att gruppen nu ska ha 

satt sig in i problematiken lite bättre. Varje gruppmedlem fick ungefär tio minuter på 

sig att individuellt komma med så många idéer som möjligt på post-it-lappar. När de 

flesta i gruppen kände att de inte hade något mer att komma med presenterades varje 

gruppmedlems lösningsförslag i turordning. Här var det helt fritt för diskussion och 

påbyggnad av lösningarna på nya post-it-lappar.  

 

2.5. Konceptval 

I konceptgenereringsfasen togs många lösningsförslag fram och det var då viktigt att 

metodiskt och strategiskt kunna utvärdera dessa. Första steget i 

konceptutvärderingsfasen var eliminering av dåliga lösningar. Detta gjordes redan 

direkt efter idégenereringssessionen där orimliga lösningar och lösningar som var 

väldigt liknande varandra grovt sorterades bort (Johannesson et al. 2004). Däremot 

sparades några av de orimliga lösningsförslagen eftersom de ansågs kunna ge 

inspiration till nya lösningar eller att det fanns någon speciell dellösning som var 

intressant. 

 

2.5.1. Elimineringsmatris 

De lösningar som klarade sig i den första grovsållningen gick vidare i processen för 

att utvärderas i en elimineringsmatris. Här ställdes lösningarna mot faktorerna:  

 Löser huvudproblemet 

 Fungerar med styrskenor 

 Realiserbarhet 

 Säker 

 Passar företaget (följer företagets åsikter) 
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Detta för att se hur bra de förhåller sig till varje faktor eller om mer information krävs 

för någon lösning (Johannesson et al. 2004).  

Av de koncept som tog sig igenom elimineringsmatrisen gjordes en kompletterande 

utveckling där koncept kombinerades och förtydligades för att sedan utvärderas i en 

relativ beslutsmatris som förklaras i nästa rubrik.  

 

2.5.2. Pughs relativa beslutsmatris 

Med hjälp av Pughs relativa beslutsmatris gjordes sedan en ytterligare utvärdering av 

de kvarvarande koncepten. I denna metod valdes en lösning att agera som referens 

till de resterande lösningarna mot följande faktorer: 

 Åtkomlighet av batteri 

 Säkerhet (tål vibrationer och stötar) 

 Ergonomi 

 Alla dysor åtkomliga vid en öppning 

 Bortmonteringsbar lösning 

 Kan öppnas från alla håll 

Genom att sedan ta reda på om de andra lösningarna förhåller sig bättre, lika bra eller 

sämre än referenslösningen till de valda faktorerna går det till slut att få ut ett värde 

för varje lösning. De lösningarna med bäst värde tas vidare i processen. Det är dock 

viktigt att här tänka på att de olika faktorerna i sig kan ha olika värden, med andra 

ord, vissa kan vara mer viktiga att uppfylla än andra (Johannesson et al. 2004).  

 

2.6. Layoutkonstruktion 

Det utvalda grundkoncept och dess konceptbeskrivning vidareutvecklades till tre 

slutkoncept som uppfyller de krav som satts i kravspecifikationen. 

Konceptbeskrivningen konkretiserades och detaljerades därför för att sedan kunna 

användas vid framtagning av underlag för en funktions- och användarriktig produkt. 

Detta var speciellt viktigt eftersom en fysisk modell vid ett senare skede planerade att 
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tillverkas. Förutom de funktionella och användningsmässiga egenskaperna beaktades 

även de resterande egenskaperna som kravspecifikationen innehöll så som 

säkerhetsmässiga, ergonomiska, semantiska, estetiska, ekonomiska och 

tillverkningsmässiga kriterier (Johannesson et al. 2004). 

 

2.6.1. Funktionsbeskrivning & CAD 

De slutkoncept som togs fram innehöll vissa funktioner som behövs beskrivas i både 

bild och text. Detta togs fram för att läsaren och uppdragsgivaren ska uppfatta 

konceptens funktioner helt och förstå varför de ser ut på det sättet de gör. Bilderna 

som illustreras är modellerade i CAD-programmet Creo och redigerade i 

bildredigeringsprogrammet Photoshop. Modelleringen i Creo möjliggjorde att 3D-

utskrifter vid ett senare skede kunde ske. 

 

2.6.2.  3D-utskrift 

Karlstads universitet har tillgång till en 

3D-skrivare av modellen uPrint SE Plus 

(se figur 6). En 3D-skrivare är en maskin 

som skriver ut tredimensionella objekt i 

ett visst plastmaterial. Universitetet 

använder sig av materialet ABS plus som 

är upp till 40 % starkare än vanlig ABS-

plast (Stratasys 2011). Det finns olika 

typer av tekniker inom 3D-utskrivning 

och den som universitetet har tillgång till 

använder sig av Fused Deposition Modeling 

(FDM). För att kunna skriva ut ett objekt 

med den här tekniken måste det först 

vara konstruerat i ett CAD-program och 

sedan sparas till ett ”stl” format 

(steriolithography). Vad CAD-

programmet gör då är att den delar upp modellen i små trianglar där varje triangels 

xyz-koordinat definieras av sin normal och dess tre hörn och avbildar på så sätt 3D-

objektet (Bastech u.å.). Man bestämmer själv hur många trianglar som objektet ska 

delas in i. Ju fler trianglar desto finare yta men desto längre tid tar operationen.  

     Figur 6 – Illustration av 3D-skrivaren som användes. 
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Stl-filen öppnas sedan i ett program som till exempel CatalystEX för att bestämma 

vilken orienterad position objektet ska skrivas ut i.  

Det är viktigt att placera objektet så att minst möjliga mängd stödmaterial krävs vid 

utskrift (se figur 7). Objektets form har även betydelse för hur man placerar ut den då 

runda tvärsnittsytor blir finare i ett horisontellt plan jämfört med ett vertikalt plan. 

Utskrivningen går till på så sätt att maskinen matar fram ett plastmaterial från en rulle 

som sedan värms upp genom ett munstycke likt en limpistol och läggs ut lagervis på 

en referensplatta (se figur 8). Det smälta materialet stelnar fort och efter att ett lager 

är helt klart förflyttas referensplattan nedåt för att möjliggöra att nästa lager kan 

påbörjas. Universitetets skrivare har den finaste inställningen på 0,25mm höjd per 

lager. Den här processen återupprepas tills att hela objektet är skapat. Stödmaterialet 

kan oftast brytas bort men i de fall där materialet är svåråtkomligt låter man objektet 

ligga i vatten blandat med natriumhydroxid i några timmar för att det ska lösas upp.  

3D-utskriften ska ge de fördelar som fås av att göra en 

fysisk prototyp. Att kunna testa funktioner och skapa 

sig en uppfattning om storleken på valda koncept. 

 

2.6.3.  Tillverkningskostnad 

För att ta reda på vilka kostnader det skulle innebära att ta de olika koncepten i bruk 

gjordes en kostnadsanalys där Ackurat Industriplast AB kontaktades. En CAD-fil på 

ett koncept skickades till Ackurat för att deras produktutvecklare skulle kunna räkna 

på vilka kostnader det skulle röra sig om vid olika produktionsvolymer. Ackurat 

använder sig av 3D-modelleringsprogrammet SolidWorks vilket gjorde att vissa 

inställningar i programvaran hos Creo Parametrics 2.0 var tvungen att ändras för att 

kunna spara ner konceptet i filformatet STEP. Ackurat kunde efter detta ta del av det 

Figur 8 – Simpel illustration av 3D-

skrivaren 
Figur 7 – Illustration av hur 3D-skrivaren använder stödmaterial vid 

olika orienteringspositioner av ett T-format objekt. 
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tredimensionellt modellerade konceptet och ge en uppskattad tillverkningskostnad 

för en viss årsvolym. 

 

2.7. Redovisning 

Till hjälp för redovisning gjordes en presentation i Microsoft Powerpoint. 

Examensarbetet ställdes även ut för uppdragsgivare och allmänhetens beskådning 

måndagen den 25e och tisdagen den 26e maj i pedagogiska verkstaden som är placerad 

i hus 21 på Karlstads universitet. Utställningsmaterial som användes var ett bord samt 

en vepa av måttet 590x2700mm där en kort sammanfattning av examensarbetet var 

beskrivet i text och bilder.  
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3. Resultat 

Här presenteras projektets resultat som lett fram till de slutliga koncepten. 

 

3.1. Projektplanering 

Projektplanen följde en traditionell uppbyggnad som är beskrivet i tidigare kapitel och 

återfinns i Bilaga I: Projektplan. Här finns även en riskanalys med några risker som 

kunde inträffa under projektets gång och föreslagna åtgärder för dessa som skulle 

kunna rädda det fortsatta arbetet. I projektplanen återfinns även WBS-schemat, pert 

diagrammet, och gantt-schemat som gjordes. WBS-schemat gav en bra och tydlig 

första överblick i vilka huvudfaser projektet skulle innehålla och vilka ingående 

moment varje fas skulle täcka. Med hjälp av det Pert-diagram som sedan gjordes var 

det möjligt att se vilka moment som kunde genomföras parallellt med varandra. Till 

sist gjordes ett Gantt-schema för att visualisera de olika momentens tidsresurser i 

projektet. Gantt-schemat har fungerat liknande ett schema för att se att projektet 

ligger i fas med tiden samt vad som återstår att göras. Dokumentet kom att förändras 

genom projektets gång där bland annat målet omformulerades för att fokusera mer 

på användaren. Dokumentet genomarbetades väl och gav därför bra ramar och 

riktlinjer för projektet. 

 

3.2. Förstudie 

Ur förstudien samlades en bra grund för projektet och den har varit till hjälp vid 

utveckling av kravspecifikationen som beskrivs mer utförligt i nästa kapitel. 

Förstudien har gett mycket inspiration till de idéer och koncept som presenteras 

senare i rapporten.  

 

3.2.1. Hur går underhållsarbetet till idag? 

För att kunna utveckla en förbättrad lösning vid underhållsarbete var det viktigt att ta 

reda på hur användaren använder produkten idag. En utförlig undersökning gjordes 

på Swegons anläggning i Arvika och följande information togs fram: 
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Det första som togs reda på var vilket underhåll som sker i modulen. Det finns tre 

huvudsakliga underhållsarbeten. Det första och det vanligaste arbetet är rengöring av 

underplåten då det här samlas damm med tiden. Det andra arbetet handlar också om 

rengöring men istället för underplåten handlar det om batteriet som sitter i mitten av 

modulen bakom underplåten. Den kan i vissa fall behöva desinfekteras i lokaler där 

standarden på renlighet är hög så som i sjukhus. Det sista underhållsarbetet som görs 

är justering av luftflöde. Detta görs med hjälp av de fyra dysorna som sitter inuti 

modulen runt om sidorna (se figur 9). Användaren lossar på två skruvar per dysa och 

skjuvar sedan skenan sidledes. Denna skena är utformad så att fyra inställningar av 

luftflöde är möjliga, H, M, C och L (Se figur 9). H: Både de stora och de små hålen är 

öppna vilket ger maximalt luftflöde. M: De små hålen är övertäckta och endast de 

stora hålen är öppna. Detta ger ett mindre luftflöde jämfört med inställning H. C: Här 

är båda hålen övertäckta och släpper därför inte igenom någon luft. L: Sista 

inställningen täcker över de stora hålen och de små är öppna vilket ger det minsta 

möjliga luftflödet bortsett från inställning C. Anledningen till att behovet finns att 

kunna justera luftflödet är att modulen kan sitta i en lokal som vanligtvis vistas av 5 

personer men ändras till en samlingsplats där istället 10-15 personer ska vistas. Istället 

för att sätta in flera moduler kan man justera luftflödet för att möta det nya behovet. 

 

  

 

Figur 9 - Dyskonfiguration för fyra luftflödesinställningar 
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Då det fastställts vilka underhållsarbeten som vanligtvis utförs uppkommer frågan om 

vilka som genomför arbetet. Det kan vara många olika typer av personer men de allra 

vanligaste är städpersonal, vaktmästare och vanlig personal. 

Till sist undersöktes även hur dessa underhållsarbeten går till. Användaren går upp på 

en stege för att nå upp till den takplacerade modulen. Här kan det hända att 

användaren gått upp till fel sida av modulen där öppning inte är möjlig. Användaren 

måste därför gå ner från stegen och ändra position för att komma rätt. Användaren 

använder sedan båda händerna för att låsa upp två låsningar genom att trycka ut en 

fjädersprint (se figur 10). Luckan fälls sedan ned och säkerhetslinan tar över vid en 

viss öppningsvinkel. Vid detta läge går det att rengöra underplåten men för att kunna 

rengöra batteriet och justera dysorna kopplas säkerhetslinan av och luckan hänger 

därefter i andra sidans låsanordning helt lodrätt nedåt. Här kommer användaren åt att 

rengöra batteriet samt justera tre av fyra dysor. Rengöring av batteriet görs med hjälp 

av en dammsugare (se figur 10). Dysorna justeras genom att lossa några skruvar och 

skjuva skenorna åt sidan. För att justera den fjärde dysan behöver användaren förflytta 

sig till modulens andra sida och fälla ner luckan där. När användaren sedan slutfört 

den tänkta uppgiften fälls luckan upp till en viss vinkel där säkerhetslinan kan kopplas 

på igen. Sen får användaren ta tag i pinnen i ett hörn för att leda den in i 

låsningsanordningen där sprinten låser fast underplåten (se figur 10). 

  

Figur 10 - Illustration hur underplåten tas ner, hur rengöring av batteri och hur låsning sker. 
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3.2.2. Ergonomi 

Kroppsställningen bestäms generellt av vilken höjd över golvet ett visst manuellt 

arbete utförs. Är arbetet som i detta fall högt placerat måste armarna hållas i ett högt 

läge och utsätter därför skuldrans muskel för oönskade statiska belastningar. I den här 

positionen är det även besvärligt att utföra krafter som är riktade nedåt, som att till 

exempel trycka på maskindelar med fingrarna (Abrahamsson 2008). Det finns därför 

här en anledning att undvika någon form av knapp som användaren skulle behöva 

trycka nedåt för att lossa en spärr till underplåten.  

Om arbetet skulle innehålla någon form av lyft ska detta kunna genomföras med 

böjda knän, framåtriktad ställning utan någon kroppsvridning eller ryggböjning och 

med ett stabilt brett fotavstånd (Abrahamsson 2008). Med en lösning där användaren 

kan öppna underplåten från alla fyra håll undviker man situationer där användaren av 

misstag går upp där luckan inte är nedfällbar. I en sådan situation skulle användaren 

behöva sträcka sig framåt och åt sidan för att komma åt att öppna underplåten, om vi 

bortser från att användaren skulle välja att istället gå ner från stegen och omplacera 

sig. Väljer användaren att stå kvar på stegen och utföra underhållsarbetet skulle inte 

den framåtriktade ställningen att hållas och kroppsvridning samt viss ryggböjning 

kommer troligtvis att ske.  

När användaren ska utföra ett underhållsarbete och hamnar i en statisk position vid 

nedfällning av underplåten sker en statisk belastning av egentyngden från armarna. 

Statisk belastning avser en långvarig kontinuerlig belastning utan någon variation i 

muskellängd eller kraft. En statisk belastning ger både en isometrisk och isotonisk 

kontraktion. Med isometrisk kontraktion menas att muskelns längd behåller en 

konstant längd vid ökad spänning. Isotonisk kontraktion är när muskeln förkortas vid 

konstant belastning. En hög statisk belastning ger upphov till en nedsatt 

blodcirkulation och ofta smärtor och trötthet medan mycket låga statiska belastningar 

sällan ger akuta besvär. Däremot ger alla typer av statisk belastning emellertid olika 

former av besvär och sjukdomar i muskulatur och leder (Abrahamsson 2008). Det är 

därför viktigt att när underplåten behöver fällas ner ska detta ske på ett så snabbt sätt 

som möjligt för att undvika de statiska belastningarna som uppstår. Användaren ska 

lätt förstå hur underplåten ska kunna fällas ner för att ingen onödig tid ska ske i den 

oergonomiska positionen. När underhållsarbetet är klart och underplåten ska låsas 

fast igen ska även detta utförande ske så fort och enkelt som möjligt.  

Efter ett arbete behöver musklerna hinna återhämta sig för att minska tröttheten och 

behålla arbetskapaciteten. Med detta menas att de fysiologiska systemen behöver 
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avlastas och balansera de uppkomna obalanser som arbetet orsakat. Den tid som krävs 

vid en full återhämtning kan variera från några minuter till en hel dag. Med de valda 

koncepten kommer inget verktyg att behöva användas utan vid utförandet kommer 

endast tyngden från användarens arm och kraften det krävs för att trycka upp 

underplåten att påverka kroppen. Detta kallas för lokal fysisk muskeltrötthet och ett 

exempel på detta skulle vara om man sätter ut armen rakt utåt och hålla den där så 

länge man orkar. Efter några minuter kommer en trötthet i skuldermuskulaturen 

uppstå och efter en ytterligare tid kommer man sedan att känna av en smärta. Till slut 

går det inte att hålla uppe armen längre på grund av smärtor och intensiv lokal trötthet. 

Vid en lokal trötthet samlas mjölksyra i en specifik muskel eller muskelgrupp. Detta 

sker oftast vid en statisk kontraktion och orsakar en strypt cirkulation. Vid långvariga 

statiska kontraktioner på låg nivå ges oftast inga akuta trötthetssymptom men utgör 

sannolikt en långsiktig skaderisk (Abrahamsson 2008).  

Undersökningar har visat att ju högre upp man lyfter armen desto högre tryck utsätts 

armens muskler för. Det räcker med att lyfta en obelastad arm rakt ut från kroppen 

och uppåt för att skapa ett såpass högt tryck att blodflödet i armens muskel upphävs. 

Arbete ovanför axelhöjd gör att utrymmet minskar för supraspinatussenan och då kan 

komma i kläm under skulderbladets yttre hörn vilket kan leda till skador. Detta gör 

att supraspinatusmuskeln under långvariga arbeten med höjda armar kan ta skada 

(Abrahamsson 2008). 

I en dansk studie där bilmekaniker och målare analyserats i sitt arbete gjordes en 

undersökning hur deras rotatorkuff, den muskelgrupp som är placerad på 

skulderbladen, påverkats av deras arbete. Resultatet visade på att det fanns en 

koppling mellan arbete som utförs med armarna över axelhöjd och förändringar i 

skuldrans rotatorkuff. Resultatet visade på en försämring i den yttre nyckelbensleden 

hos 38 % av målarna och 55 % av bilmekanikerna (Svendsen 2004). 

Från den intervju som hölls med sjukgymnasten Per Ingemarsson1 anskaffades 

mycket bra feedback som bekräftade den teori som tagits fram. Per hade ett bra sätt 

att förmedla vad som huvudsakligen behöver tänkas på vid fysiska arbeten och kunde 

ofta koppla samman det han sa med egen erfarenhet. Nedan presenteras den 

information som anförskaffats genom intervjun. 

 

                                                 
1  Per Ingemarsson, sjukgymnast på KMTI i Karlstad, intervju den 18e maj 2015. 
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Det som ställer till mest problem hos personer i dagens arbeten är de statiska 

belastningarna som sker. Det är långt mycket mer påfrestande än de dynamiska 

belastningarna. Generellt, inte bara vid arbete över axelhöjd, ska arbetet ske så nära 

kroppen som möjligt för att minska hävstångseffekten och därmed belastningen på 

disken som sitter i ländryggen. Vid arbete över axelhöjd är tidsaspekten speciellt viktig 

för att skador ska undvikas och Per menar att det bara handlar om sekunder när 

arbetet sker i en sådan position. Enligt Per sker de flesta fallolyckor på mindre än 1 

meters höjd och då en stege krävs för att fälla ned underplåten skulle det vara till stor 

nytta ifall lösningen kunde ske med enhandsgrepp. Att möjliggöra stöttning med ena 

handen samtidigt som underplåten fälls ned med andra skulle på så sätt risken för 

fallolyckor minska vid dessa arbeten.  

Då uppdragsgivaren såg dagens låsningsanordning som klumpig och oattraktiv samt 

att detta efter intervju och litteraturstudier visat sig vara ett stort problem ur 

ergonomisk synvinkel togs beslutet att i detta skede i processen avgränsa arbetet till 

underplåtens låsningsanordning.   

 

3.2.3.  Redan existerande lösningar 

När beslutet om att fokusera på underplåtens låsningsanordning togs var nästa steg 

att göra en informationssökning efter redan existerade lösningar för att se vad som 

redan fanns ute på marknaden. Hos konkurrenter såg ofta inte helhetslösningen hos 

deras moduler ut som för den Swegon har. Många konkurrenter hade valt att placera 

sina komfortmoduler högt upp på väggen längs med taket. Därför ser inte deras 

underhållsarbete ut på samma sätt.  

Att förbättra låsningsanordningen för underplåten gör att användarvänligheten vid 

underhållsarbeten av komfortmodulerna blir bättre och eftersom 

låsningsanordningen inte nödvändigtvis behöver ha någon koppling till ventilation 

undersöktes det även på andra områden där öppning och låsning sker. Till en början 

söktes information kring alla slags lösningar där något öppnas och stängs. Det som 

hittades var ofta lösningar som inte kunde appliceras till underplåten. Det var luckor 

som vid öppning svängde runt gångjärnet i en vertikal axel. Detta gör att gravitationen 

inte påverkade låsningen, som den gör för underplåten, och en enklare form av låsning 

var applicerad. Under sökningen av existerande lösningar på andra områden uppkom 

idén om att titta på hur mekanismen i en kulspetspenna fungerar. De flesta vet att 

intryckning av en kulspetspennas överdel gör att en mekanism aktiveras som håller 
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kvar kulspetsen uttryckt. Trycks sedan överdelen in på samma sätt aktiveras 

mekanismen igen och kulspetsen trycks tillbaks in i pennan. Denna mekanism 

undersöktes i olika varianter och former för att vid ett senare skede kunna användas 

som en potentiell lösning till komfortmodulen. 
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3.3. Produktspecificering 

En kravspecifikation togs fram som baserades på förstudien och funktionsanalyser 

som redovisas i följande kapitel. 

 

3.3.1. Funktionsanalys 

Till produktionsspecifikationen gjordes en funktionsanalys för underplåten med fyra 

huvudområden som var relevanta för just detta arbete. I tabell 2 beskrivs ett utdrag 

ur varje funktionsområde: 

 
Tabell 2 - Funktionsanalys med funktionsområdena: handhavande/basfunktioner, ergonomi, säkerhet och 
produktion. 

Funktionsanalys    Underplåten 

Funktion Klass* Anmärkning 

Funktionsområde: handhavande/basfunktioner    

Erbjuda Fasthållning HF   

Äga  Smidighet Ö   

Förmedla Funktion/användning N   

Underlätta Öppning/stängning Ö   

Medge Rengöring N   

Underlätta Rengöring Ö   

Erbjuda Grepp N   

Underlätta Grepp Ö   

Skapa Förtroende Ö Att låsningen fungerar 

Maximera Användarvänlighet Ö   

Funktionsområde: ergonomi     

Maximera Kraftöverföring N   

Minimera Vikt Ö   

Minimera Armrörelse Ö   

Minimera Kroppsbelastning N   

Maximera Greppvänlighet Ö   

Underlätta Åtkomlighet Ö Vid rengöring 

Minimera Tidsåtgärd Ö Vid underhållsarbeten 

Funktionsområde: säkerhet     

Erbjuda Säkerhetsuppfång N   

Maximera Stabilitet N Får ej falla ner av vibrationer 

Minimera Skaderisk Ö T.ex. vassa kanter 
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Funktionsområde: produktion     

Maximera Produktionsvänlighet Ö   

Minimera Vikt Ö   

Underlätta Reparation Ö   

Minimera Produktionstid Ö   

Minimera Skaderisk Ö I produktion 

Minimera Spillmaterial Ö   

*   HF - Huvudfunktion    

     N - Nödvändig    

     Ö - Önskvärd    
 

De fullständiga funktionsanalyserna för varje funktionsområde återfinns i bilaga II: 

Funktionsanalys. 
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3.3.2. Kravspecifikation 

En lista av konkreta krav användes för att framarbeta en kravspecifikation som visas 

nedan i tabell 3: 

 

Tabell 3 - Kravspecifikationen med både krav och önskemål. 

Krav 

Lösningen ska möjliggöra åtkomlighet för rengöring av batteri 

Underplåten får inte ramla ner 

Ur produktionssynvinkel billig lösning 

Stabil lösning som tål vibrationer och mindre stötar 

Är lösningen synlig ska den ha samma designspråk som resten av modulen 

Fungera i samklang med styrskenor 

Undvika skaderisk vid användning och rengöring 

Önskemål 

Möjliggöra att alla dysor blir åtkomliga vid en öppning 

Underplåten ska kunna öppnas åt flera håll 

Bättre ergonomiskt utformad lösning för användaren 

Låsningsanordningen ska kunna monteras bort 

 

Den fullständiga kravspecifikationen återfinns i bilaga III: Kravspecifikation där vissa 

krav även förklaras mer noggrant.  
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3.4. Konceptgenerering och idégenereringssession 

Konceptgenereringsfasen resulterade i att ett flertal lösningsförslag togs fram i form 

av skisser med korta tillhörande beskrivningar (se figur 11). Här redovisas resultaten 

av varje metod och några utvalda idéer beskrivs lite utförligt.   

 

Idégenereringssessionen bestod av två problemställningar som togs upp i två 

kreativitetsmetoder. Den första problemställningen som togs upp löd: ”Hur ska 

underplåten kunna öppnas samt stängas?” och använde 635-metoden. Här lyckades 

gruppen fylla 63 av 108 kolumner med idéer och tankar. Valet av att hålla 

problemformuleringen väldigt öppen och att begränsa informationen av 

komfortmodulerna för deltagarna visade sig ge bakslag i resultatet. Många idéer kunde 

inte appliceras alls på grund av att deltagarna inte fick vissa viktiga faktorer 

presenterade. Till exempel var många idéer utformade så att underplåten hade 

låsningen på sidorna. Eftersom det här sitter styrskenor placerade på underplåten ges 

inget utrymme för någon låsning just här. Skulle man omkonstruera styrskenorna för 

att ge utrymme för någon typ av låsning skulle dessa då störa riktningen av luftflödet 

från komfortmodulerna. Många av de 63 kolumnerna som var ifyllda efter första 

problemställningen var liknande varandra eller helt enkelt påbyggda idéer. För att 

Figur 11 - Ett flertal idéer som togs fram under konceptgenereringsfasen 
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strukturera upp det hela sammanslogs de idéer som lika gärna kunde ses som en och 

samma och detta resulterade i ett totalt antal av 15st idéer som följer:  

 

 

 

1: Snabblåsluckan – Underplåten trycks upp för att en spärr 

ska lossas. Luckan fälls sedan ner genom att ena sidan är 

ledad (se figur 12). 

 

 

 

2: Zickzackluckan – Användaren släpper på en spärr och 

drar sedan ner underplåten vertikalt (se figur 13). 

 

 

 

 

 

3: Draperiluckan – Underplåten är delad i flera långa 

remsor och dras bort med hjälp av ett rep (se figur 14). 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Principskiss för koncept 1. 

Figur 13 - Principskiss för koncept 2. 

Figur 14 - Principskiss för koncept 3. 
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4: Vikningsluckan – Underplåten är tvådelad och skjuvas 

undan längs ett spår (se figur 15). 

 

 

 

 

5: Bankvalvsluckan – Underplåten har två stavar som rör 

sig lodrätt när mittenstaven, som sitter ledad i de två 

stavarna, roterar. Detta sker genom ett infällbart handtag. 

Underplåten är ledad i ena sidan när den fälls ned (se figur 

16). 

 

 

 

6: Knappluckan – Underplåten har en mittkonsol med två 

knappar som är kopplade till två ledade armar på varsin sida 

som sträcker sig ut i hörnen och låser luckan. Ena sidan är 

ledad och trycks knapparna in lossas armarna och luckan 

fälls ned (se figur 17). 

 

 

  

Figur 15 - Principskiss för koncept 4. 

Figur 16 - Principskiss för koncept 5. 

Figur 17 - Principskiss för koncept 6. 
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7: Handtagsluckan – Underplåten har speciellt formade 

metallskivor som trycks på liknande formade metallskivor 

på modulen. Luckan har även två handtag som vid tryck 

mot varandra hjälper till att låsningen lossas. Ena sidan är 

ledad så luckan hänger kvar (se figur 18). 

 

 

 

 

8: Kulspetspennan – klickfunktion där varje hörn har en 

klicklåsning likt en kulspetspenna. Varje hörn är ledade 

som möjliggör öppning från varje sida (se figur 19). 

 

 

 

 

9: Pluggluckan – modulen har pluggliknande låsningar i 

varje hörn som trycks fast i ett hål i underplåten. Pluggens 

vingar trycks då ihop och fjädras ut när den gått igenom 

hålet och på så sätt låser underplåten. Underplåten dras 

sedan loss vid öppning. Varje låsning är ledade som 

möjliggör öppning från varje sida (se figur 20). 

 

  

Figur 18 - Principskiss för koncept 7. 

Figur 19 - Principskiss för koncept 8. 

Figur 20 - Principskiss för koncept 9. 
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10: Persiennluckan – Underplåten är delad i flera långa 

remsor där varje remsa sitter ledad och vrids runt 180 

grader när ett reglage vrids om. Det damm som samlats 

innanför underplåten vrids då fram och användaren kan 

städa av (se figur 21). 

 

 

 

 

11: Slide-och-vridluckan – Underplåten har en 

rundstång i ena sidan samt sticker ut och kan därför 

skjuvas längs med två spår i modulen. När underplåten 

skjuvats längst bort stoppas den av att rundstången inte 

kan ta sig ut och underplåten kan således fällas ned (se 

figur 22). 

 

 

 

12: Fjädrad låsning – Underplåten har en fjädrad låsning 

som måste tryckas in för att lösgöras. Underplåten kan 

då fällas ner (se figur 23). 

 

 

13: Magnetluckan – Underplåten har elektromagneter 

placerade i varje hörn som är ledade. Med hjälp av en 

dosa kan man välja vilka magneter som ska stängas av 

för att fälla ner den från valfri sida (se figur 24). 

 

 

Figur 21 - Principskiss för koncept 10. 

Figur 22 - Principskiss för koncept 11. 

Figur 23 - Principskiss för koncept 12. 

Figur 24 - Principskiss för koncept 13. 
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14: Fjäderluckan – Underplåten har fjädrar i varje hörn 

som möjliggör att underplåten kan dras ner tillräckligt 

långt för att göra underhållsarbetet (se figur 25). 

 

 

 

 

 

15: Skruven – En skruv sitter placerad i mitten av 

underplåten och ett skrivhäfte i mitten av modulen. 

Underplåten skruvas fast respektive lös genom 

rotation (se figur 26). 

 

 

 

Den andra problemställningen löd: ”Hur ska underplåten kunna öppnas från alla 4 

håll?” och användes i en form av brainstorming som kreativitetsmetod. Här bidrog 

gruppen med totalt 13 idéer som efter sammanslagning av liknande idéer resulterade 

i 6 idéer som följer: 

 

 

16: Äggkoppen – Underplåtens alla hörn har en 

äggkoppsliknande stav som trycks fast på en kulled 

som sitter i modulen. Två valfria hörn dras loss och 

resterande två hörn agerar då som gångjärn (se figur 

27). 

 

Figur 25 - Principskiss för koncept 14. 

Figur 26 - Principskiss för koncept 15. 

Figur 27 - Principskiss för koncept 16. 
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17: Fjäderpiggarna - Underplåten har två piggar i varje 

hörn som låser fast modulen. Två valfria hörn låses 

upp genom någon form av intryckning och resterande 

två agerar som gångjärn (se figur 28). 

 

 

 

 

18: Ledad kula – I varje hörn av modulen finns ett hål 

där en kulled sitter vars nedre del är konformad. 

Underplåten har en gripmekanism i varje hörn som 

greppar om den konformade delen och låser 

underplåten. Underplåten lossas genom att trycka upp 

gripmekanismen (se figur 29). 

 

 

 

 

19: Gummistänger – Modulen har gummistänger i 

varje hörn där Underplåtens hörn kopplas på. De två 

hörn som fortfarande sitter fast agerar gångjärn (se 

figur 30). 

 
 
 
 
  

Figur 28 - Principskiss för koncept 17. 

Figur 29 - Principskiss för koncept 18. 

Figur 30 - Principskiss för koncept 19. 
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20: Tryckkrokar – Två krokar sitter placerade på varje 

hörn av underplåten och hänger på modulen. När två 

hörn, alltså fyra krokar, trycks in lossas en sida och 

underplåten kan fällas ned. De två resterande sidorna 

fungerar som ett gångjärn (se figur 31). 

 

 

 

21: Femledade stavar – Underplåten har fyra stavar 

som i sitt ursprungsläge sträcker sig utanför 

underplåten och in i modulen och på så sätt sitter låst. 

Dessa stavar är ledade på totalt fem ställen. 

Ledpunkterna kan endast röra sig i X- eller Y-led. Den 

mittersta ledpunkten är fjädrad och vill alltid återgå till 

mittpunkten. Vid tryck på valfri sida dras stavarna på 

sidan ihop och släpper på sin låsning samtidigt som 

staven på andra sidan trycks ut och fästes på ett 

gångjärn (se figur 32). 

  

Figur 31 - Principskiss för koncept 20. 

Figur 32 - Principskiss för koncept 21. 
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3.5. Konceptval 

Resultatet av de konceptval som genomförts och bidragit till valet av det slutliga 

konceptet redovisas i samtliga metoder nedan. 

3.5.1. Elimineringsmatris 

Utförandet av elimineringsmatriser gjordes både fysiskt med hjälp av post-it-lapparna 

där idéerna antecknats (se figur 33) men också digitalt i Excel. 

Vid den första elimineringsmatrisen för 

den första problemställningen var det 

endast ett koncept som klarade alla 

kriterier. De allra flesta koncepten föll 

på att de inte ansågs vara realiserbara 

och togs därför inte vidare i 

utvärderingsprocessen. Tre koncept 

klarade sig någorlunda bra mot 

kriterierna men mer utredning krävdes 

för att dessa koncept kunde evalueras. 

Två av de koncepten som inte klarade sig 

mot kriterierna valdes ändå att tas vidare på grund av att de innehöll en viss 

delfunktion som kunde tänkas vara värdefull för det slutliga konceptet. Tabell 4 på 

nästa sida visar hur varje koncept klarat sig mot de 5 kriterierna som sattes upp i en 

elimineringsmatris. 

 

  

     Figur 33 - Utförande av elimineringsmatriser  
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Tabell 4 - Elimineringsmatris för problemställning 1. 

Elimineringsmatris - Problemställning 1 Elimineringskriterier:     
 L
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fö
re
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(+) Ja   

 S
p

ar
a 

so
m

 d
el

fu
n

kt
io

n
? (-) Nej   

(?) Mer info krävs   

   

 
Beslut:   

(+) Fullfölj lösning   

(-) Eliminera lösning   

(?) Sök mer info   

  

Kommentar Beslut 
1 + + + ? + Kanske ramlar ner lätt ?   

2 + + -       -   

3 + -         -   

4 + -         -   

5 + ? ? + + Krävs mer info ?   

6 + + + ? -   -   

7 + + + -     -   

8 + + + ? + Kanske ramlar ner lätt ?   

9 + + ? ? + Krävs mer info ?   

10 -           - Ja 

11 + + ? -     -   

12 + + + + +   +   

13 + + -       - Ja 

14 + + -       -   

15 + + -       -   

 

Den andra elimineringsmatrisen som visas i tabell 5 visar hur koncepten från den 

andra problemställningen klarade sig mot samma kriterier som tidigare 

elimineringsmatris. Här blev det beslutat att alla förutom ett koncept krävde fortsatt 

utveckling innan ett slutgiltigt beslut kunde fattas. Ett koncept föll på grund av 

säkerhetsbrister.  
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Tabell 5 - Elimineringsmatris för problemställning 2. 

Elimineringsmatris - Problemställning 2 Elimineringskriterier:   
 L
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(+) Ja   

(-) Nej   

(?) Mer info krävs   

    

 
Beslut:   

(+) Fullfölj lösning   

(-) Eliminera lösning   

(?) Sök mer info   

    

Kommentar Beslut 
16 + + ? ? + Kanske sitter fast dåligt ? 

17 + + ? + + Ej fullständig beskrivning ? 

18 + + + ? + Krävs mer information ? 

19 + + ? -     - 

20 + + ? + + Ej fullständig beskrivning ? 

21 + ? ? ? + Krävs mer information ? 

Eftersom både första och andra problemformuleringen gav många frågetecken 

krävdes mer utveckling av koncepten. Ett beslut togs därför att förtydliga och 

kombinera de olika koncepten för att få fram mer kompletta lösningar som sedan kan 

bedömas i en relativ beslutsmatris. Arbetet resulterade i att totalt fem koncept och tre 

delfunktioner återstod. Dessa koncept presenteras nedan: 

 

Kombination av 1: Snabblåsluckan och 8: Kulspetspennan gav: 

1: Snabblåsluckan – Varje hörn av underplåten har 

möjligheten att tryckas upp och då aktivera en mekanism 

som lossar på en låsning. När två hörn har tryckts upp 

fungerar låsningen från underplåtens andra två hörn som 

gångjärn. Underplåten låses sedan igen genom att tryckas 

upp, vilket aktiverar låsningsanordningen (se figur 34). 

 

  

Figur 34 – Illustration av det utvecklade 

konceptet, 1. 
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2: Pluggluckan - Modulen har pluggliknande låsningar i 

varje hörn som trycks fast i ett hål i underplåten. Pluggens 

vingar trycks då ihop och fjädras ut när den gått igenom 

hålet och på så sätt låser underplåten. Underplåten dras 

sedan loss vid öppning. Varje låsning är ledade som 

möjliggör öppning från varje sida (se figur 35). 

 

 

 

Kombination av 12: Fjäderlåsning, 17: Fjäderpiggarna och 20: 

Tryckkrokar gav: 

3: Fjädrande låsning – Varje hörn har en krok som 

hänger i modulen och kan tryckas in för att koppla lös 

låsningen. Två krokar kopplas lös och de resterande två 

krokarna sitter då kvar i ett gångjärn, vilket gör att 

underplåten kan fällas ned (se figur 36). 

 

 

 

 

4: Äggkoppen - Underplåtens alla hörn har en 
äggkoppsliknande stav som trycks fast på en kulled som 
sitter i modulen. Två valfria hörn dras loss och 
resterande två hörn agerar då som gångjärn (se figur 37).  

 

 

 

  

Figur 35 - Illustration av det utvecklade 

konceptet, 2. 
 

Figur 36 - Illustration av det 

utvecklade konceptet, 3. 
 

Figur 37 - Illustration av det 

utvecklade konceptet, 4. 
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5: Ledad kula – I varje hörn av modulen finns ett 
hål där en kulled sitter vars nedre del är konformad. 
Underplåten har en gripmekanism i varje hörn som 
greppar om den konformade delen och låser 
underplåten. Underplåten lossas genom att trycka 
upp gripmekanismen (se figur 38). 

 

 

Kombination av 5: Bankvalvsluckan, 21: Femledade 

stavar gav:  

1D: Ledad låsfunktion – Vid antingen tryck 

från sidan eller vridning lossar en eller flera 

låsningar på underplåten. Konceptet kan ha 

permanenta gångjärn på en sida av underplåten 

eller gångjärn som kan aktiveras vid tryck som 

tidigare står beskrivet i koncept 21: Femledade 

stavar (se figur 39). 

 

2D: Persiennluckan – Underplåten är delad i flera 

långa remsor där varje remsa sitter ledad och kan 

vridas runt 180 grader med hjälp av ett reglage. Det 

damm som samlats innanför underplåten vrids då fram 

och användaren kan städa av (se figur 40). 

 

 

 

3D: Magnetism – Magneter som antingen hjälper till 

att hålla uppe underplåten eller hjälper en del av 

låsningen att orientera sin position (se figur 41). 

 

Figur 38 - Illustration av det 

utvecklade konceptet, 5. 

      Figur 39 - Illustration av det utvecklade 

      delkonceptet, 1D. 

Figur 40 - Illustration av det 

utvecklade delkonceptet, 2D. 

Figur 41 - Illustration av det 

utvecklade delkonceptet, 3D. 
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3.5.2. Pughs relativ beslutsmatris 

I tabell 6 nedan visas de kvarstående fem koncepten i en relativ beslutsmatris där 

koncept 1: Snabblåsluckan används som referenskoncept. Koncepten sattes upp mot 

de viktigaste kraven och önskemålen från kravspecifikationen.  

 

Tabell 6 - Relativ beslutsmatris av 5 koncept där koncept 1 används som referens. 

Relativ beslutsmatris           

Kriterium 
Koncept         

1 (ref) 2 3 4 5 

Åtkomlighet av batteri 
D

A
TU

M
 

0 0 0 0 

Säkerhet (tål vibrationer och stötar) - + - - 

Fungerar tillsammans med styrskenor 0 0 0 0 

Ergonomi - - - - 

Alla dysor åtkomliga vid en öppning 0 - 0 - 

Bortmonteringsbar låsning 0 0 0 0 

Kan öppnas från alla håll 0 0 0 0 

            

Summa +   0 1 0 0 

Summa 0   5 2 5 4 

Summa -   2 4 2 3 

Nettovärde 0 -2 -1 -2 -3 

Rangordning 1 3 2 3 4 

Vidareutveckla? Ja Nej Nej Nej Nej 

(+) Bättre           

(0) Likvärdig       

(-) Sämre           

 

 

Alla koncept som ställdes mot referenskonceptet fick ett sämre resultat. Efter detta 

togs beslutet att koncept 1 skulle tas vidare för konceptutveckling.  

Anledningen till att koncept 2: Pluggluckan och koncept 4: Äggkoppen valdes att inte tas 

vidare var för att de båda fungerar på liknande sätt när det kommer till att hålla uppe 

underplåten. Båda koncepten förlitar sig på att en viss detalj komprimeras eller sträcks 

ut och sedan greppar tag och håller sig fast. För att koncepten ska klara av tyngden 

från underplåten i nedfällt läge, när endast två hörn sitter kvar, och samtidigt ha en 

viss säkerhetsmarginal för vibrationer och stötar krävs det att materialet är tillräckligt 
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styvt. Det medför att den kraft som krävs av användaren att dra loss underplåten från 

låsningen blir stor och utförandet riskerar att blir klumpigt och oergonomiskt.  

Även koncept 3: Fjädrande låsning samt koncept 5: Ledad kula valdes att tas bort då 

dessa koncept innebar någon form av precisionsutförande med händerna för att lossa 

på låsningen. Skulle denna mekanism sitta gömd av estetiska skäl kan det medföra att 

användandet skulle kompliceras och tiden användaren spenderar i den oergonomiska 

positionen skulle då öka.  

Valet att gå vidare med koncept 1: Snabblåsluckan stärktes av uppdragsgivaren under 

ett möte i Arvika. 
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3.6. Layoutkonstruktion 

Konceptutvecklingen av Snabblåsluckan resulterade i totalt tre olika slutkoncept som 

illustreras i följande kapitel (se figur 42). Varje slutkoncept har sina fördelar respektive 

nackdelar som beskrivs senare i detta kapitel.  

 

 

  

Figur 42 – De tre koncepten från vänster: Kulspetspennan, Cirkulär spårlösning och Platt spårlösning 
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3.6.1. Funktionsbeskrivning & CAD 

Samtliga tre slutkoncept sitter i hörnen av underplåten och kommer att möjliggöra 

öppning från modulens alla sidor. Detta medför att låsningen inte endast kan vara 

sammankopplad med ett gångjärn eftersom rörelse kommer att ske i mer än ett led. 

Därför utvecklades en typ av kulled som fick inspiration från lösningen i koncept 4: 

Äggkoppen (se figur 43). Kulleden är bestående av en kula som är omsluten av en 

koppliknande del med två spår. Vid öppning av underplåten från samtliga fyra håll, 

kommer varje hörn vid två av fyra fall sitta fast och rotera. I de resterande två fallen 

kommer de att kopplas loss och ingen rotation behöver ske. Detta gör att endast två 

spår i koppen krävs, vilket också gör den mer stabil och tålig i jämförelse mot om fyra 

spår hade krävts. Vid fortsatt arbete med kulleden bestämdes att den 

äggkoppsliknande delen skulle sitta på en cylinderformat fäste istället för den 

ursprungliga stångfästet. Innanför cylindern fanns det då även plats för själva 

låsningsanordningen (se figur 44). Det är även viktigt att kulan i kulleden sitter på 

underplåten eftersom detta kommer att bli rotationscentrum för underplåten. 

 

 

Det första slutkonceptet inspirerades av mekaniken i en kulspetspenna och har därför 

namngetts kulspetspennan. Funktionen modifierades så att den skulle fungera när två 

separata delar skulle sammankopplas vid tryck och åtskiljas igen vid ett ytterligare 

tryck. Den ena delen sitter inuti modulen och den andra sitter på underplåten. På 

nästa sida beskrivs hur låsningsanordningen fungerar tillsammans med en beskrivande 

bild (se figur 45).  

Figur 44 - Illustration av andra 

kulledskonceptet med utrymme 

för låsningsanordningen i det 

streckade området 
 

Figur 43 – Illustration av första 

kulledskonceptet 
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Slutkonceptet består av kulleden(1) med ett omslutande ytterhölje(2). Ovanför 

kulleden sitter en platta(3) som avskiljer kulleden från låsningsanordningen 

tillsammans med en fjäder(4) som alltid mer eller mindre är intryckt av en roterbar 

detalj(5). När underplåten är öppen är den roterbara detaljen fastlåst i ett invändigt 

spår från en cylinderformad detalj(6). Den cylinderformade detaljen har fyra piggar 

som är symmetriskt utplacerade runt om cylindern och sammankopplas i fyra spår 

med ytterhöljet för att hålla alla detaljer på plats. Dessa sex detaljer kommer att sitta 

på underplåten. När underplåten stängs möts detaljerna av rundstången(7), som sitter 

fäst på modulen. På insidan av hålet i 

rundstången finns två piggar. Rundstångens 

ände är formad med fyra sluttande taggar som 

vid intryckning av låset möter den roterbara 

detaljens långa pinne som sitter fast i det 

invändiga spåret från den cylinderformade 

detaljen. Rundstången trycker ned den 

roterbara detaljen från låsningsspåret och vilar 

precis bredvid toppen av taggen och vill därför, 

på grund av fjäderns tryck, rotera åt det 

sluttande hållet och lägga sig emellan taggarna. 

Vid detta ögonblick har den roterbara detaljen 

roterat ca 45°. När trycket från underplåten nu 

släpps rör sig rundstången bort från låsningen 

och den roterbara detaljens pinne möter ett inre 

sluttande spår, likt rundstångens taggar, från 

den cylinderformade detaljen. Den roterbara 

detaljen fortsätter därför att rotera 45° 

ytterligare tills att dess långa pinne lägger sig 

mellan den cylinderformade detaljens taggar.  

Den roterbara detaljens överdel sticker ut på 

två ställen så att redan vid första rotationen 

hamnar rundstångens piggar under den 

roterbara detaljens överdel och underplåten är 

nu låst med modulen. För att öppna låsningen 

trycks underplåten upp igen och samma rörelse 

inne i låsningsanordningen återupprepas och 

underplåten lossas från modulen.  
Figur 45 - Beskrivning av konceptet 

kulspetspennans olika delar med 

genomskärning till vänster 
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Andra slutkonceptet som kallas för cirkulär 

spårlåsning är på utsidan likt konceptet 

kulspetspennan men låsningsanordningen skiljer 

sig (se figur 46). Konceptet består av totalt sju olika 

detaljer som kan delas upp i två separata 

huvuddelar. Första huvuddelen sitter på 

underplåten och består av ett kulledshus(1) där en 

cylindrisk detalj(3), vars nederdel är utformad som 

en kulled, sitter fast. Den cylindriska detaljens 

överdel har ett gängat hål samt två öron där ena 

änden av två cylindriska skruvfjädrar(4) sitter. 

Fjädrarnas andra del sitter på två andra öron. Dessa 

sitter fast på en roterbar detalj(5) som har två 

piggar som sticker ut på varsina sidor. Ovanför 

detta finns ett lock(6) med i mitten där en skruv(7) 

monteras, vilket sammankopplar locket och den 

cylindriska detaljen. Ovanför detta kommer andra 

delen som sitter i modulen. Detta är ytterhöljet(2) 

som har två speciellt utformade invändiga spår (se 

figur 48). 

 

Vid stängning av underplåten möts de två separata delarna och den roterbara detaljens 

två piggar tas sig in i de två högra invändiga spåren från ytterhöljet. Spåren kommer 

då att tvinga den roterbara detaljen att rotera och fjädrarna spänns åt. Piggarna 

kommer att följa spåret och när underplåten är helt upptryckt kommer den roterbara 

detaljen att fjädras tillbaks till det låsta läget. Eftersom fjädrarna fortfarande är spända 

i detta läge kommer den roterbara detaljen att fortsätta rotera när underplåten trycks 

upp igen och hamna i spåret där den leds ut.   

Figur 47 - Illustration av ett av ytterhöljets två 

innerspår och hur låsningen orienterar sig. 

Figur 46 – Beskrivning av konceptet cirkulär 

spårlösning olika delar med genomskärning 

till vänster 
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Det tredje och sista slutkonceptet kom till på grund av den komplicerade 

tillverkningsprocessen som krävdes av det cirkulära spårlösningskonceptet. 

Konceptet kallas för platt spårlåsning och kan som tidigare delas in i två separata delar 

(se figur 48). Ett spårhus(1) som sitter i modulen och en rundstång (2) med kulled i 

ett kulledshus(3) som sitter på underplåten. Rundstången är tänkt att sitta fast i en 

fjäder som ser till att den alltid vill fjädras tillbaks till sitt vertikala läge. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan det tidigare konceptet och denna är att rundstången 

inte längre går i en cylinder utan istället i ett spårhus som består av två parallella plattor 

med invändiga spår vända mot varandra. De invändiga spåren i spårhuset ser ut på 

ungefär samma sätt som tidigare presenterades i slutkoncept 2: Cirkulär spårlösning men 

med en distinkt förändring. Det spår som ska leda ut rundstången svänger inte ut 

längre utan går istället rakt ned och smalnar av lite innan den går ihop där låsningen 

tar sig in. Rundstångens överdel har två elipsformade piggar som sticker ut samt är 

roterbara 45° moturs och fjädras sedan tillbaks till sitt ursprungsläge. Detta gör att 

när piggarna tar sig in i spåret 

tvingas de att ta det högra spåret 

på grund av det avsmalnande 

spåret rakt upp. Piggarna leds 

sedan på samma sätt runt i spåret 

som i slutkoncept 2: Cirkulär 

spårlösning fram till den sista delen 

av spåret då piggarna ska ta sig ut. 

Här möjliggör 45° rotation att 

piggarna tar sig igenom det 

avsmalnade spåret. Rundstångens 

nederdel är formad som en kulled 

och sitter i ett kulledshus. Längst 

ner på kulleden finns en 

kvadratisk pigg som går i ett 

kvadratiskt spår i kulledshuset. 

Detta förhindrar att rundstången 

roterar kring sin egen axel och på 

så sätt riskerar att inte hitta rätt 

väg in i spårhuset. 
Figur 48 - Beskrivning av konceptet platt spårlösnings 

olika delar med genomskärning till vänster 
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3.6.2.  3D-utskrift 

För att förbereda CAD-modellen för att skrivas ut i 3D-skrivaren behövde vissa mått 

justeras. Det handlar om de mått på detaljer som ska passa ihop med andra detaljer. 

Ska till exempel en viss detalj kunna rotera innanför en annan detalj kan den yttre 

detaljens innerdiameter inte ha samma mått som den inres ytterdiameter. De första 

koncepten som skrevs ut hade ett spelrum mellan varje detalj på ett mått av ett lager, 

alltså 0,25mm. Detta visade sig inte alltid vara tillräckligt och detaljen fick istället slipas 

ned manuellt tills att detaljerna passade med varandra (se figur 49). 

 

Det första slutkonceptet som skrevs ut var kulspetspennan. Det fanns inga föreslagna 

mått att förhålla sig till på hur stor låsningen skulle vara förutom det utrymme som 

fanns i hörnet mellan styrskenorna. Vid arbete i CAD-program kan det ofta vara svårt 

att uppfatta storleken på en del detaljer då skalan man modelerar i inte är konstant. 

Detaljer av olika storlekar från separata filer kan således uppfattas som lika stora. 

Detta blev första gången de mått som tidigare satts i CAD-filen uppfattades i 

verkligheten. Uppskattningarna om storleken verkade dock ha prickat ganska rätt då 

den utskrivna prototypen överensstämde med den 

önskade storleken. Dock upptäcktes det att de ytor 

som var lutade inte blev lika fina som man hade 

hoppats på grund av det lagervisa arbetssätt som 

3D-skrivaren skriver ut på (se figur 50). Detta 

skapade vissa problem för de delar som var tänkta 

att glida mot varandra. Vid några tillfällen hackade 

delarna mot varandra och kunde stanna upp helt. Figur 50 – Illustration av hur 3D-skrivarens 

lager läggs ut. 

Figur 49 – Manuell korrigering av 3D-utrskrivna koncept. 
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De tre olika slutkoncepten har alla fördelar samt nackdelar som grovt presenteras i 

tabell 7 nedan:  

 

Tabell 7 – Grova fördelar och nackdelar med de tre slutkoncepten. 

 Fördelar Nackdelar 

Koncept 1 
 Till grunden beprövad 

funktion 

 Estetisk lösning 

 Komplicerad tillverkning 

Koncept 2 
 Mer tillförlitlig lösning i 

jämförelse med koncept 1 

 Komplicerad tillverkning 

Koncept 3 
 Stabil och hållfast lösning  Oestetisk lösning vid nedfällt läge 

av underplåt 

 

3.6.3. Tillverkningskostnad 

Samtliga tre slutkoncept är tänkta att tillverkas i plast genom tillverkningstekniken 

formsprutning på grund av detaljernas komplexitet i form. Vissa detaljer har däremot 

former som omöjliggör att detaljen kan tas ut från en tvådelad form. Dessa kommer 

istället att delas in i mindre delar och sedan sammanfogas. Ett företag som 

kontaktades var Ackurat industriplast AB som tillverkar många olika typer av 

plastdetaljer genom formsprutning. Koncept 1: Kulspetspennan skickades till företaget 

för analys av tillverkningskostnad. Eftersom detaljerna är olika utformade kommer 

tillverkningskostnaden för de olika detaljerna att variera. Den uppskattade kostnaden 

att tillverka koncept 1: Kulspetspennan presenteras nedan i tabell 8. 

 

Tabell 8 – Uppskattad tillverkningskostnad för koncept 1: Kulspetspennan  
beräknat med en produktionsvolym på 5000 detaljer per år. 

Tillverkningskostnad 
  

Koncept 1: Kulspetspennan 

Verktygspris: 173000 kr   

Detaljpris: 6,4 kr/låsningsanordning 

Detaljpris för en komfortmodul     

(fyra låsningsanordningar): 25,6 kr/modul   

MOQ: 5000 st./år   

Leveranstid: ca. 35 dagar till utfallsprov 

Det detaljerade kostnadsförslaget återfinns i bilaga IV: Tillverkningskostnad. 
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3.7. Redovisning 

Den muntliga presentationen gav uppdragsgivaren, 

ansvariga lärare, studenter samt inbjudna företag en 

uppfattning om det resultat som exjobbet mynnat ut 

i. Den muntliga redovisningen varade i cirka 30 

minuter där tiden för svar på åskådarnas frågor är 

inräknade. Utställningen som hölls efter den 

muntliga redovisningen presenterades tillsammans 

med en vepa som förberetts (se figur 51). 

Utställningen gav mer tid för frågor och mer 

ingående svar om exjobbets resultat och de metoder 

som använts för att komma fram till de slutliga 

koncepten. 

  

Figur 51 – Illustration av vepan som 
användes på utställningen. 
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4. Diskussion 

Projektet har följt en uppskattad tidsplan som under processens gång behövt justerats 

då mer kunskap kring området anskaffats. Den framtunga process som alltid bör 

eftersträvas i ett projekt uppnåddes inte som väntat. Anledningen till detta kan delvis 

bero på felbedömningar av tidsbruket för de olika arbetsuppgifterna, samt att arbetet 

till sin början utfördes på halvfart på grund av en parallell kurs. Detta tillsammans 

med att förstudien bestod av flera delar som inte bidrog till projektets resultat.  

Den ordning som projektets olika aktiviteter följer har i stora drag sett väldigt 

seriebaserad ut. Istället hade många aktiviteter kunnat arbetas med parallellt, som till 

exempel prototypskapande som i mitt fall innebar 3D-utskrifter. Att tidigare i 

processen sätta sig in i fysiska modeller hade troligtvis resulterat i ett bättre resultat 

hos prototyperna.  

I konceptutvärderingsfasens olika matriser visade det sig att många idéer krävde mer 

information för att kunna evalueras. Detta hade kunnat motverkas genom att tillägna 

mer tid till att utveckla varje idé. Detta hade stärkt matriserna som då mer tydligt hade 

kunnat spegla varför vissa idéer slopades och andra utvecklades vidare. 

De tre koncept som till sist togs fram saknar lösning till hur de ska fästas i modulen 

samt underplåten. Ett arbete för att utveckla hur detta skulle gå till påbörjades men 

konstaterades sedan att den otillräckliga kunskapen inom området gjorde att detta 

moment fick utebli i rapporten och istället läggas för vidare arbete. Slutkoncepten har 

fortfarande utrymme för konstruktionsförbättringar för att öka funktionaliteten, 

hållfastheten och minska tillverkningskostnader. Vidare arbete för att effektivisera 

justeringen av modulens dysor samt rengöring av batteri kan rekommenderas då detta 

skulle vara värdefullt för användarens fysiska hälsa och säkerhet.  

Det kan potentiellt finnas nytta i att utföra en undersökning bland företagets andra 

produkter i syfte att hitta fler användningsområden för slutkoncepten än de som 

denna rapport avser tillfredsställa.  
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5. Slutsats 

För att effektivisera underhållsarbeten och öka användarvänligheten hos 

komfortmodulernas underplåtar bör dagens låsningsanordning förändras. Resultatet 

visar på att en ergonomisk lösning är väl värd att satsa på. Med den minskade tiden 

som utförandet kräver vid öppning samt stängning av underplåten, i jämförelse med 

dagens låsning, undviks långa statiska belastningar på användaren. Att slutkoncepten 

även är helt fria från knappar och spärrar som måste tryckas in gör att stängning och 

öppning av underplåten förenklas. Användaren kan nu med ett enhandsgrepp stötta 

sig med andra handen vid utförandet, vilket minskar risken för fallolyckor i arbetet. 

Slutkoncepten möjliggör att underplåten kan öppnas från alla fyra håll vilket gör att 

användaren aldrig försätter sig i en situation där underplåten inte kan öppnas. 

Arbete kring hur slutkoncepten ska fästas på modulen samt underplåten, val av 

material och konstruktionsförbättringar är några förslag till vad som behövs arbetas 

vidare med för att kunna ta slutkoncepten i produktion. 
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Bilaga I: Projektplan  

PROJEKTPLAN 
 

Examensarbete                                   VT 2015 
 

Bakgrund 

I utkanten av Arvika ligger en av Swegons fabriker med 130 anställda där alla vattenburna 

klimatsystem och ljuddämpare tillverkas. Härifrån kommer Swegons komfortmodul 

PARASOL, som har fått stor uppmärksamhet över hela Europa för sin höga kapacitet och 

sitt energisparande. Några av Swegons komfortmoduler hänger monterad i taket och är 

konstruerade med en underplåt. På underplåtens sidor sitter styrskenor som går att justera 

för att kontrollera riktningen av den luft som strömmas ut. Den luft som strömmas ut 

kommer från små dysor som är placerade på innersidan runt om hela modulen Dessa dysor 

går att justera för att öka eller minska luftflödet. Underplåtarna behöver regelbundet 

underhållas eftersom damm efter tid samlas här. Genom att då fälla ner underplåten kommer 

man åt för att städa modulens insida.  

Underplåten går idag att fällas ner från två sidor av komfortmodulerna. Detta görs genom 

att två låsningar mellan underplåten och modulen lösgörs. Den sida som inte lossas fungerar 

då som ett gångjärn. Swegon är inte helt nöjda med dagens lösning eftersom den anses vara 

krånglig att använda samt att den inte är estetiskt tilltalande. 

Underplåten har idag fyra stycken låsningar som sitter i varsitt hörn om modulen. På två 

sidor om underplåten bockas plåten över två metallstänger. Dessa stänger är böjda i båda 

ändarna och formade för att passa i två av de fyra låsningarna. Metallstängerna, tillsammans 

med låsningsanordningen, håller uppe underplåten och de agerar även som gångjärn när den 

ena metallstången har lossats.  

 

Problemformulering 

Hur ska komfortmodulernas underplåt effektiviseras både konstruktions- och 

utseendemässigt för att användarvänligheten ska öka vid underhållsarbeten? 
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Mål 

Målet är att leverera ett eller flera förbättrade koncept av underplåten för att effektivisera 

underhållsarbeten av komfortmodulerna till uppdragsgivaren. Dessa koncept ska av 

uppdragsgivaren anses vara säkrare, mer användarvänliga och mer estetiskt attraktiva än den 

nuvarande lösningen. Underlag för projektet kommer att levereras i form av en rapport till 

både examinator och uppdragsgivare. Utöver rapporten kommer datorstyrda modeller, 

skisser och prototyper av det valda konceptet att levereras till uppdragsgivaren. Rapportens 

metodikdel ska lämnas in den 24e mars och den slutliga rapporten den 21a maj. Projektet ska 

vid den tidpunkten ha motsvarat 600 timmars arbete.   

 

Syfte 

Syftet är att göra det enklare och säkrare vid underhållsarbeten och skapa ett mervärde hos 

produkten. 

Syftet med kursen är att tillämpa det ingenjörs- och industrimässiga arbetssätt som lärts ut i 

högskoleingenjörsprogrammet Innovationsteknik och design i ett produktutvecklingsprojekt 

samt självständigt genomföra och presentera detta och kritiskt bedöma ett annat projekt. 

 

Avgränsningar 

Projektet kommer att avgränsas till underplåtens låsningsanordning hos Swegons mindre 

komfortmoduler där dagens låsning ser densamma ut för samtliga moduler. Hur 

låsningsanordningen kommer att fästas på underplåten och i modulen avgränsas ifrån. Ingen 

djupare materialvalsundersökning på låsningsanordningen kommer att ske. Avgränsning från 

användare med nedsatt muskelstyrka. Avgränsning från användare med nedsatt 

muskelstyrka. 
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Organisation 
 
Handledare 
Lennart Wihk 
Lennart.wihk@kau.se 
21D 211 KAU 
054-700 21 69 
 

Examinator 
Leo de Vin 
Leo.devin@kau.se 
21F 227 KAU 
054-700 25 44 

 
Kontaktperson 
Carl-Ola Danielsson 
Carl-ola.danielsson@swegon.se 
0570-844 44 
 

Student 
Anton Elg 
Anton.elg@hotmail.com  
072-543 10 63 
 

Projektmodell 
 

2 februari  Projektplan 

13 februari Konceptspecifikation 

20 mars Konceptval 

24 mars  Examensrapportens metodikdel 

9 april Delredovisning 

21 maj Utkast rapport 

25 maj Presentationsmaterial 

25 maj Slutredovisning 

  

mailto:Lennart.wihk@kau.se
mailto:Leo.devin@kau.se
mailto:Carl-ola.danielsson@swegon.se
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  Riskanalys 
 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Sjukdom 4 3 12 Justering i tidsplan 

Informationsförlust 2 5 10 
Kontinuerlig 
säkerhetskopiering. 

Tidsmässigt felplanerat 2 5 10 Hålla tidsplanen uppdaterad.  

Kunskapsbrist i något område 2 4 8 
Använda sig av möjliga 
kontakter. Få tips från 
kursansvarig. 

Tidsförlust p.g.a. förseningar 
(transport) 

3 2 6 
Jobba ikapp utanför den 
planerade tiden 

Uppskjutna möten med 
uppdragsgivare eller handledare 

2 4 8 Justering i tidsschemat 

 
S: Sannolikhet     

K: Konsekvens     

R: Risk     

Risken beräknas genom att multiplicera 
sannolikheten med konsekvensen. 
Sannolikheten och Konsekvensen är 
numrerade från 1 till 5 där 1 är lägst och 
5 är högst.      

 

Dokumentation 

Dokumentation för de moment som handledare och examinator behöver ta del av 

kommer att lämnas in via Itslearning. För övrigt kommer all dokumentation att sparas 

på Dropbox, egen hemkatalog på Karlstads universitet samt privat dator och iPad. 
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Bilaga II: Funktionsanalys  

Funktionsanalys    Underplåt 
Funktionsområde: handhavande/basfunktioner      

Funktion Klass* Anmärkning 

Erbjuda Fasthållning HF   

Äga  Smidighet Ö   

Förmedla Funktion/användning N   

Underlätta Öppning/stängning Ö   

Optimera Vikt Ö   

Medge Rengöring N   

Underlätta Rengöring Ö   

Maximera Hållfasthet N   

Uttrycka  Kvalité  Ö   

Uttrycka Design Ö   

Erbjuda Grepp N   

Underlätta Grepp Ö   

Skapa Förtroende Ö Att låsningen fungerar 

Minimera Korrosion N Val av material 

Maximera Användarvänlighet Ö   

*    

HF - Huvudfunktion    

N - Nödvändig    

Ö - Önskvärd    

 

Funktionsanalys    Underplåt 
Funktionsområde: ergonomi     

Funktion Klass* Anmärkning 

Maximera Kraftöverföring N   

Minimera Vikt Ö   

Minimera Armrörelse Ö   

Minimera Kroppsbelastning N   

Maximera Greppvänlighet Ö   

Underlätta Åtkomlighet Ö Vid rengöring 

Minimera Tidåtgärd Ö Vid underhållningsarbeten 

*    

HF - Huvudfunktion    

N - Nödvändig    

Ö - Önskvärd    
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Funktionsanalys    Underplåt 
Funktionsområde: säkerhet     

Funktion Klass* Anmärkning 

Erbjuda Säkerhetsuppfång N   

Maximera Stabilitet N Får ej falla ner av vibrationer 

Minimera Skaderisk Ö T.ex. vassa kanter 

*    

HF - Huvudfunktion    

N - Nödvändig    

Ö - Önskvärd    

 

 

Funktionsanalys    Underplåt 
Funktionsområde: produktion     

Funktion Klass* Anmärkning 

Maximera Produktionsvänlighet Ö   

Underlätta Reparation Ö   

Minimera Produktionstid Ö   

Minimera Skaderisk Ö I produktion 

Minimera Spillmaterial Ö   

Utnyttja Spillmaterial Ö   

Minimera Vikt Ö   

Underlätta Lagring Ö   

Underlätta Transport Ö Internt och till fabriken 

Utnyttja Produktionsmaskiner Ö   

Utnyttja Standardkomponenter Ö   

*    

HF - Huvudfunktion    

N - Nödvändig    

Ö - Önskvärd    
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Bilaga III: Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation 
 

Examensarbete                                   VT 2015 

 

Krav 

 Lösningen ska möjliggöra åtkomlighet för rengöring av batteri2 

 Underluckan får inte ramla ner3 

 Ur produktionssynvinkel billig lösning 

 Stabil lösning som tål vibrationer och mindre stötar4 

 Är lösningen synlig ska den ha samma designspråk som resten av modulen 

 Fungera i samklang med styrskenor 

 Undvika skaderisk vid användning och rengöring5 

Önskemål 

 Möjliggöra att alla dysor blir åtkomliga vid en öppning6 

 Underluckan ska kunna öppnas åt flera håll7 

 Bättre ergonomiskt utformad lösning för användaren8 

 Låsningsanordningen ska kunna monteras bort9

                                                 
2 På sjukhus krävs det att underluckan idag monteras ner helt för att man ska kunna komma åt batteriet för 
desinfektion.  
3 Idag finns det en säkerhetsvajer som ser till att Underluckan inte faller ner ifall man tappar greppet. 
4 Om t.ex. arbete i byggnaden sker eller en jordbävning skulle hända ska inte låsningen hoppa loss. 
5 T.ex. vassa kanter och dylikt.  
6 Dagens lösning erbjuder endast att tre av fyra dysor blir åtkomliga när Underluckan är helt uppfälld.  
7 Underluckan går med dagens lösning att fällas ner från två håll.  
8 Eftersom Underluckan sitter i takhöjd innebär det att användaren hamnar i en position med armarna över 
huvudet vilket är en dålig position rent sett från ett ergonomiskt perspektiv. Är lösningen även krånglig och 
svår att förstå ökar man den tid som användaren behöver behålla den statiska positionen och 
påfrestningar på kroppen ökar. 
9 Vid eventuell reparation och utbyte av delar. 
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Bilaga IV: Tillverkningskostnad 

Nedan återfinns en kostnadsanalys från Ackurat industriplast AB för slutkonceptet: 

Kulspetspennan. Detaljerna är döpta efter dess CAD-namn med efterföljande nummer som 

refererar till de nummer som kan ses i figur 46. 

 

Verktyg för:  lasning rorlig.prt (5) + lasning pigg.prt (7) + kulledsring fjadring.prt (3) + 

kulled.prt (1) 

Pris:  78.000:- ( 1+1+1+1 formrum ) ev. behövs en enklare ändring på designen på 

någon av detaljerna 

Detaljpris:  75:-/100 av resp. detalj ( samma pris på alla ) 

MOQ:  5000 st. av varje 

  

Verktyg för:  ytterholje.prt (2) + lasning ytterholje.prt (6) 

Pris:  95.000:-  ( 1+1 formrum ) 

Detaljpris:  170:-/100 av resp. detalj 

MOQ:  5000 st. av varje 

  

Leveranstid:  c:a  35 dagar till utfallsprov 

 

 

 

 

                                                 


