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Abstract 
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Abstract 

This report describes the bachelor thesis project conducted by Adam Bergström and Jonas 
Bergvad at the School of Engineering at Jönköping University 2017. The thesis was carried out 
on behalf of Portsystem 2000 AB in collaboration with Semcon AB as a final part of the Bachelor 
of Science in Mechanical Engineering with specialization in Product Development and Design.  

The assignment was to develop a non- customized insulated loadhouse at concept level. A 
loadhouse is the link between the warehouse and the truck, used to protect the goods from 
external climate during loading and unloading. The company’s customers who are dealing with 
temperature sensitive products require an insulating function of the loadhouse, and therefore 
the company formulated this degree project with focus on product development.  

With a broad starting point, a pilot study was carried through at the beginning of the project to 
investigate the requirements and wishes that were put on the product by the company’s 
customers. With a defined requirement specification, the product development process 
progressed and resulted in a concept of a non-customized insulated loadhouse that Portsystem 
2000 AB can use in further development of their future products. 

The insulating function of the loadhouse could be met by using the same wall and roof elements 
previously used by the company and therefore the project focused on optimizing the 
construction of the product by keeping down the amount of components and striving for a low 
installation height.  

Many thanks to Åsa Dencker, Johan Pelmas and Johan Örtlund for guidance during the project. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett examensarbete utfört av Adam Bergström och Jonas Bergvad vid 
den Tekniska Högskolan på Jönköping University 2017. Examensarbetet utfördes på uppdrag 
av Portsystem 2000 AB i samarbete med Semcon AB som en avslutande del i 
högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik, Produktutveckling och Design.   

Uppdraget var att utveckla ett icke kundanpassat isolerat lasthus på konceptnivå. Ett lasthus är 
den länk mellan lagerbyggnad och lastbil som används för att skydda gods från det yttre 
klimatet vid lastning och lossning. Från de av företagets kunder som handlar med 
temperaturkänsliga varor ställs det krav på en isolerande funktion hos lasthuset vilket fick 
företaget att formulera detta examensarbete med fokus på produktutveckling och konstruktion.  

Med bred utgångspunkt genomfördes en förstudie vid projektets start för att undersöka vilka 
krav och önskemål som ställdes på produkten av företagets kunder. Med en definierad 
kravspecifikation kunde produktutvecklingsprocessen fortskrida och mynnade slutligen ut i ett 
koncept på ett icke kundanpassat isolerat lasthus som Portsystem 2000 AB kan använda vid 
vidareutveckling av deras framtida isolerande lasthus.  

Projektet riktades in mot att optimera lasthusets konstruktion genom att hålla nere antalet 
komponenter och eftersträva ett lågt installationsmått. Detta eftersom det krav som ställdes på 
den isolerade funktionen hos lasthuset kunde uppfyllas genom användning av de vägg- och 
takelement som tidigare använts av företaget.  

Ett stort tack vill riktas till Åsa Dencker, Johan Pelmas och Johan Örtlund för handledning 
under projektets gång.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet genomfördes som en del i utbildningen Maskinteknik, Produktutveckling och 
Design på Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Arbetet omfattade 15 högskolepoäng 
per student och gavs på uppdrag av Åsa Dencker, Produktansvarig på Portsystem 2000 AB som 
dessutom har fungerat som handledare i samarbete med Johan Pelmas, Uppdragsledare och 
Mekanikkonstruktör hos Semcon AB. 

1.1 Bakgrund 
En viktig del i dagens näringsliv ligger i att kunna skicka och ta emot varor på ett effektivt sätt. 
Detta gäller hela kedjan från producent, via eventuell grossist till butiker och återförsäljare. Ett 
vanligt transportsätt är lastbil som vid lastning och lossning kräver någon form av varumottag 
i anslutning till verksamhetens lokaler. [1, p. 6] 

Den enklaste formen av varumottag är en lastkaj men för att spara golvyta inne i lokalen och 
skapa en bättre arbetsmiljö byggs ofta en komplett dockningsanläggning bestående av ett 
lasthus, en lastbrygga, en vädertätning och en industriport [1, p. 40]. Portsystem är ett företag 
som grundades 1987 och har sedan 1991 erbjudit kundanpassade lösningar till varumottag. 
Utvecklingen fortskrider än idag och har lett till företagets senaste produkt ”Lasthus Castellum” 
som lanserandes 2016. ”Lasthus Castellum” är ett dock ett lasthus utan isolering och saknar 
därför en efterfrågad funktion hos vissa av företagets kunder. Till de kunder som ställer krav på 
den isolerande funktionen har företaget levererat speciallösningar i form av olika 
kundanpassade isolerade lasthus för respektive kund. För att inte behöva konstruera ett helt 
nytt lasthus till varje specifik order ser företaget ett behov av att utöka sitt standardsortiment 
med ett icke kundanpassat isolerat lasthus. [2] 

Portsystem har på dessa grunder formulerat detta examensarbete med fokus på 
produktutveckling och konstruktion av deras kommande icke kundanpassade isolerade lasthus. 

1.2 Problembeskrivning 
Genom sina dockningsanläggningar vill Portsystem inte bara skapa en säker arbetsmiljö för 
sina kunders personal utan också för deras produkter. En dockningsanläggning som innehåller 
ett skyddande lasthus mot väder och vind är ett bra alternativ för att minska risken att 
produkter skadas vid lastning och lossning. Inom vissa branscher finns det andra faktorer som 
avgör produktens kvalitet och livslängd, ett exempel på detta är inom livsmedelsindustrin då 
temperaturen i lasthuset för kyl- och frysvaror är avgörande.  

För de av Portsystems kunder som handlar med den typ av varor som nämnts ovan är lastning 
och lossning av gods en kritisk punkt. Under dessa tillfällen finns det en risk att varorna utsätts 
för en temperatur över eller under den optimala. För att uppnå och bibehålla rätt temperatur 
under hela lastningen eller lossningen krävs inte bara någon form av isolerande funktion utan 
även komponenter som tätar på de platser där det finns risk för läckage vid till exempel det 
tomrum som blir kvar mellan lastbilens eller släpvagnens väggar och tak samt öppningen till 
lasthuset.  

Vid lanseringen av ”Lasthus Castellum” presenterades flera förbättringar gentemot tidigare 
lasthus. Den nya produkten hade en sänkt bygghöjd men samma frihöjd, det vill säga det fria 
utrymmet mellan lastkajens överkant och väderätningens underkant. Den sänkta bygghöjden 
ledde till att lasthuset fick ett lägre installationsmått vilket gör att ”Lasthus Castellum” inte tar 
upp lika mycket yta på byggnadens fasad som sina föregångare vilket gör produkten mer 
anpassningsbar till olika byggnaders utformning. Produktens komponenter hade anpassats för 
att skapa en säkrare arbetsmiljö samt att konstruktionen var förstärkt för att klara högre 
påfrestningar från snö- och vindlaster. 

I utvecklingen med ett nytt icke kundanpassat isolerat lasthus ville man lägga fokus i samma 
bana som ”Lasthus Castellum” vilket innebar fokus på att sänka lasthusets bygghöjd och 
installationsmått. Då den kommande produkten kräver någon form av isolering krävdes en ny 
konstruktionslösning utan att påverka lasthusets prestanda gällande täthet, hållfasthet och 
andra krav som ställs på produkten. En enkel konstruktion efterfrågades för att underlätta 
montering och tillverkning samt att produkten uppfyller kundernas behov och önskemål. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetets syfte är att på konceptnivå utveckla ett icke kundanpassat isolerat lasthus. 
Målet med det slutliga konceptet är att Portsystem ska kunna utgå ifrån detta vid 
vidareutveckling av produkten. 

Därmed är examensarbetets frågeställningar: 

[1] Vilka funktioner på ett isolerat lasthus efterfrågas av kunden? 
[2] Vilket koncept på ett icke kundanpassat isolerat lasthus motsvarar bäst 

kravspecifikationen? 

1.4 Avgränsningar 
• Prototypframtagning, ritningsframtagning för produktion samt uppföljning och 

utvärdering av produkten utesluts ur den produktutvecklingsprocess som används i 
projektet då examensarbetet behandlar ett projekt på konceptnivå.  

• Steget marknadsanalys utesluts ur den produktutvecklingsprocess som kommer 
användas under projektet då behovet av ett nytt icke kundanpassat isolerat lasthus 
redan är bekräftat av Portsystem. 

• Portsystem levererar lasthus vridna i flera olika vinklar i förhållande till husväggen. 
Detta projekt har dock avgränsats till att endast utveckla ett isolerat lasthus med 90° 
förskjutning, det vill säga med öppningen vinkelrätt mot husväggen.  

• Kostnadskalkyl för lasthuset och dess ingående komponenter kommer ej att 
genomföras.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av sex kapitel och inleds med en introduktionsdel. I kapitlet 
Introduktion ges en bakgrund och problembeskrivning till examensarbetet. Här presenteras 
även arbetets syfte, frågeställningar och avgränsningar. I nästa kapitel, Teoretiskt ramverk, 
redogörs för de teorier som varit relevanta under projektets gång. I kapitlet Metod beskrivs de 
metoder som använts för att genomföra produktutvecklingsprocessen. Hur metoderna 
användes och vad de resulterade i detta projekt redovisas i avsnittet Genomförande och 
resultat. Utifrån resultatet analyseras och besvaras frågeställningarna i kapitlet Analys. 
Slutligen i kapitlet Diskussion och slutsatser förs en diskussion kring examensarbetet där 
slutsatser dras och vissa rekommendationer görs. Rapporten avslutas med en referenslista och 
bilagor. 

 

 



Teoretiskt ramverk 

3 

2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras de teorier som varit relevanta för examensarbetet. 

2.1 Produktutveckling 
Ordet produktutveckling används som beteckning för all utveckling av produkter. Dessa 
produkter kan vara av olika karaktär och anpassade till flera olika affärsområden. [3, p. 24] 

Historiskt sett är drivkraften till all produktutveckling att uppfylla mänskliga behov. I dagens 
samhälle finns det dock andra drivkrafter som styr och påskyndar utvecklingen av nya 
produkter. Dessa är framförallt teknikdriven utveckling, marknadsdriven utveckling och 
samhällsdriven utveckling. Teknikdriven utveckling innebär att ny teknik utvecklas och ger 
möjlighet till nya tillämpningar som inte marknaden kunnat förutse. Marknadsbaserad 
utveckling grundar sig i att fylla ett behov på marknaden eller att överträffa en konkurrerande 
produkt. Samhällsdriven utveckling baseras på lagstiftning och regler som tvingar marknadens 
aktörer att till exempel höja säkerheten eller minska farliga utsläpp kopplade till sina produkter. 
[3, pp. 24-26] 

2.2 Varumottag 
Ett varumottag är en anordning med syfte att underlätta vid lastning och lossning av gods som 
transporterats med lastbil, med eller utan släp. Varumottaget bör utformas utefter den typ av 
lastbil som oftast angör lastplatsen. [1, p. 6] 

2.2.1 Lastkaj  
Ett av de enklast utformade varumottagen är en lastkaj i anslutning till en byggnad. I 
byggnadens vägg finns en öppning i form av en port så att gods kan transporteras mellan lagret 
och varumottaget. Lastkajens huvudsyfte är att kompensera för höjdskillnaden mellan 
lastfordonets flak och marken, men inget skydd mot väder och vind erbjuds för varken 
användaren eller godset som ska lossas eller lastas [1, p. 6]. [1, p. 38]  

2.2.2 Lasthus 
Om skydd mot väder och vind för arbetare och gods önskas kan ett varumottag i form av ett 
lasthus användas. Ett lasthus består av två väggar och ett tak som är fästa ut från byggnadens 
fasad. Lasthusets ”golv” är oftast i form av en hydraulisk lastbrygga som utjämnar 
höjdskillnader mellan dockade fordonets flak och marken. Integrerat i lasthuset sitter en 
vädertätning som aktiveras och omsluter fordonet när dockningen är komplett. På så sätt tätas 
det tomrum som uppstår mellan fordon, väggar och tak.  [1, pp. 38, 40]  

2.3 Datorstödd konstruktion 
Datorstödd konstruktion eller på engelska Computer Aided Design, förkortat CAD, är ett 
samlingsnamn för de programvaror som används vid digital konstruktion. Programvaran 
används för att skapa sig en visuell tredimensionell modell och när tekniken för modellering av 
tredimensionella geometrier introducerades under 1970-talet revolutionerades marknaden [4, 
p. 275]. Syftet med modellering i tre dimensioner är att visa på hur produktens olika 
komponenter förhåller sig och integrerar ihop med varandra. Då modellen visas i full skala ges 
möjlighet för konstruktören att jämföra och kontrollera konstruktionens dimensioner, rätta till 
eventuella fel samt genomföra simuleringar, till exempel på hur produkten motstår olika laster. 
[3, pp. 501-504] 

  



Teoretiskt ramverk 

4 

2.4 Plåt- och stålkonstruktion 
Stål är ett material som ofta används i bärande konstruktioner. Främsta anledningen till detta 
är att materialet har goda hållfasthetsegenskaper i förhållande till dess vikt. Stål är även enkelt 
att bearbeta genom att svetsa, bocka och skära [5, p. 6]. Andra fördelar med materialet är att 
det enkelt kan skyddas mot korrosion genom att applicera en ytbeläggning samt att stål är 
miljövänligt ur den vinkeln att en konstruktion enkelt kan monteras ner och återvinnas.  
[5, p. 8] 

Stål tillverkas normalt sett i tre standardutföranden, dessa är balkar, stänger och rör. Balkar 
och stänger benämns efter utformningen på dess tvärsnittsprofiler som vanligtvis liknar en 
bokstav. Skillnaden på balkar och stänger är att stänger är längre produkter och utformas med 
klenare dimensioner än balkar. Rör eller hålprofiler som de också benämns utformas som 
cirkulära, kvadratiska eller rektangulära. Största användningsområdet för hålprofiler är i 
svetsade konstruktioner. [5, pp. 11-14] 

Plåt är benämningen på metall med tunn tjocklek. Inom bärande konstruktioner används plåt 
för att sammanfoga och komplettera de bärande konstruktionselementen. Plåt delas in i fyra 
grupper, dessa är tunnplåt, bandplåt, grovplåt och Z-plåt. Vilken grupp plåten tillhör bestäms 
utefter den tillverkningsmetod som använts vid framställning eller dess egenskaper. [5, p. 19] 

2.5 Korrosivitetsklass 
Korrosion av metaller, eller mer allmänt känt som rostning, är en process som uppstår när 
materialet kommer i kontakt med vatten och syre. Det som sker är att materialet placerats i en 
miljö där det skadas och dess egenskaper försämras över tid. Begreppet korrosivitetsklass anger 
hur stor sannolikhet det är att konstruktionen korroderar i den aktuella miljön. Genom att 
använda sig av ett ytbehandlat eller rostfritt material som klassificerats för att verka i den 
aktuella miljön kan man undvika att korrosion uppstår. För de olika korrosivitetsklasserna, se 
Figur 1. [6] 

 

Figur 1: Korrosivitetsklasser enligt ISO 12944-2. [6] 
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2.6 Terrängtyp 
Terrängtyp anger ett områdes terrängegenskaper och dessa delas in i fyra klasser. Varje klass 
karaktäriseras av ett referensområde där: 

• Terrängtyp I: ”Öppen terräng med få eller inga hinder, t.ex. kuster och stränder vid 
öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll.” 

• Terrängtyp II: ”Öppen terräng med små hinder, t.ex. kuperade slättlandskap med 
spridda träd och enstaka grupper av byggnader.”  

• Terrängtyp III: ”Terräng med stora spridda hinder, t.ex. förortsbebyggelse, mindre 
tätorter.” 

• Terrängtyp IV: ”Tätortsbebyggelse där minst 15 % av ytan är bebyggd och där 
byggnadernas medelhöjd är>15 meter.” 

 Detta påverkar framförallt beräkningen av vindlast i ett visst område. [7, pp. 28-29] 

2.7 Vindlast 
Vindlast innebär hur en konstruktion påverkas av påfrestningar skapade av vinden. Faktorer 
som beaktas vid beräkning av vindlast är konstruktionens formfaktor och karakteristiskt 
hastighetstryck. Beroende på konstruktionens geometriska form och den påverkande 
vindlastens riktning beräknas en formfaktor.  Det karakteristiska hastighetstrycket bestäms av 
dess referensvindhastighet, terrängtyp och byggnadens höjd. Referensvindhastighet är det 
värde som definieras av medelvindhastighet under tio minuter, höjden av omgivande mark och 
terrängtyp. [7, pp. 25-26, 32-33] 

2.8 Snölast 
Snölast innebär hur mycket en konstruktion belastas av tyngden från den snö som eventuellt 
ligger ovanpå, oftast ett tak. Vid beräkning av snölast tas flera parametrar i beaktande såsom 
konstruktionens form, vindens inverkan, termisk påverkan och snölastens grundvärde. 
Snölastens grundvärde är ett karakteristiskt värde som är beräknat för varje enskild kommun. 
Grundvärdet ska motsvara den teoretiskt maximala snölasten en konstruktion kan utsättas för 
i det specifika området och är beräknat utifrån den maximala snölast som teoretiskt förväntas 
uppstå inom 50 år.  [7, pp. 7-8] 

2.9 Värmegenomgångskoefficienten U 
Värmegenomgångskoefficient eller U-värde är ett mått på den totala överföringen av värme 
genom barriärer [8]. Värme kan överföras på olika sätt men flödet genom plana väggar är en 
kombination av ledning och konvektion. Värmeledning innebär att värme överförs genom att 
partiklar med högre temperatur överförs till partiklar i samma område med lägre temperatur 
och genom detta utjämnar temperaturen, till exempel om det är olika temperaturer utanför och 
innanför en vägg. Konvektion innebär att gas eller vätska som strömmar förbi en yta avger 
värme. Ju lägre U-värde desto mindre värme släpps igenom av barriären.  [9] 
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3 Metod  
I detta kapitel presenteras den produktutvecklingsprocess och de metoder som har använts 
under examensarbetets gång.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Nedan presenteras vilka metoder som använts för att besvara examensarbetets respektive 
frågeställning, se Tabell 1. 

Tabell 1 

Metod Frågeställning 1 Frågeställning 2 

Gantt-schema X X 

Användarstudie X X 

Funktionsanalys  X 

QFD  X 

Kravspecifikation  X 

Brainstorming  X 

"Gut feel"-metoden  X 

Elimineringsmatris  X 

Pughs matris  X 

Dimensionering  X 

Datorstödd konstruktion  X 

3.1.1 Frågeställning 1 
Studiens första frågeställning gällande vilka funktioner hos ett isolerat lasthus som 
efterfrågades av kunderna besvarades genom att en användarstudie genomfördes. 
Användarstudien baserades på en intervju med en erfaren användare av lasthus och en 
observation där användande av produkten i dess naturliga miljö studerades och 
dokumenterades.  

3.1.2 Frågeställning 2 
För att besvara studiens andra frågeställning gällande vilket koncept på ett icke kundanpassat 
isolerat lasthus som bäst motsvarade kravspecifikationen genomfördes en 
produktutvecklingsprocess. En konceptgenerering genomfördes i syfte att generera 
lösningsförslag på hur icke kundanpassade isolerade lasthus eventuellt kunde uppfylla 
kravspecifikationen. Dessa sållades sedan ner till ett mindre antal i tre steg, de olika koncepten 
utvärderades utefter hur väl de mötte den kravspecifikation som specificerats i förstudien. 
Vidareutveckling skedde sedan för att optimera de utvalda koncepten till ett slutligt koncept för 
att på bästa sätt uppfylla kravspecifikationen. 

3.2 Produktutvecklingsprocessen 
Ett produktutvecklingsprojekt kan vara av två olika typer. Nyutveckling då en helt ny produkt 
eller tjänst utvecklas för att fylla ett identifierat behov på marknaden [3, p. 73]. Den andra och 
vanligaste typen av produktveckling handlar dock om vidareutveckling av befintliga produkter. 
Vid denna typ av utveckling grundar sig projektet i ett givet produktkoncept. [3, p. 115] 

Vid nyutveckling är processens första steg att finna ett problem som saknar lösning. När 
problemet är definierat genomförs en förstudie för att bekräfta behovet av en produkt på 
marknaden som löser det specifika problemet. Under förstudien insamlas information kring 
vilka funktioner och krav som bör upprättas för den nya produkten. Med hjälp av den insamlade 
informationen om marknaden och potentiella kunders krav upprättas en kravspecifikation för 
att precisera de funktionella kriterier som ska uppfyllas av produkten, om möjligt bör dessa 
kriterier vara mätbara. En väl utarbetad kravspecifikation leder ofta till en mer kvalitativ 
produkt och ett snabbare utvecklingsarbete. [3, pp. 73, 115-116, 150-151] 
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För att åstadkomma den önskade funktionen genereras lösningsförslag. Idéerna utvärderas och 
sållas ner till ett mindre antal som i sin tur utvecklas till mer detaljerade koncept. De utvalda 
koncepten vidareutvecklas i form av att konstruktionslösningar appliceras. I projektets 
konstruktionsfas ingår modellering av en konceptmodell, prototypframtagning för 
funktionsprovning och analysering samt att slutligen ta fram tillverkningsunderlag. Denna fas 
är iterativ vilket innebär att det inte är ovanligt att man tvingas backa ett eller två steg i projektet 
och rätta till eventuella problem som uppstått eller söka en ny lösning [3, p. 72].  
[3, pp. 119-124] 

Efter att prototyp tagits fram och testats med gott resultat anpassas produkten för tillverkning. 
Då prototyper ofta tillverkas i ett litet antal och är därför sällan helt anpassade för den slutliga 
tillverkningsprocessen. Av den anledningen krävs ofta i slutskedet korrigeringar av produktens 
konstruktion för att helt lämpas för avsedda tillverkningstekniker och monteringsmetoder.  
[3, p. 125] 

3.2.1 Gantt-schema 
För att planera ett projekt tidsmässigt kan ett Gantt-schema användas. Det är en simpel metod 
för att bryta ned ett projekt i olika delar. När de olika delarna identifierats beräknas 
tidsåtgången för varje del. Ett Gantt-schema kan visualiseras genom ett enkelt 
koordinatsystem. På y-axeln presenteras alla aktiviteter som ska genomföras i projektet och på 
x-axeln presenteras tidsåtgången för varje del. [3, p. 659]  

3.2.2 Förstudie 
Nedan presenteras de metoder som använts vid genomförandet för det specifika projektets 
förstudie för att definiera en kravspecifikation. 

3.2.2.1 Användarstudie 

En användarstudie genomförs för att få en uppfattning om produkten och hur den används. En 
vanlig teknik för att samla information som leder till ökad kunskap om produkten och 
användandet av den är genom kontakt med kunder och användare. Kontakten med användare 
och kunder kan ske på olika sätt och i detta specifika projekt har intervju och observation 
tillämpats som metoder. [4, p. 76] 

Intervjuer är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Genomförandet av dessa 
kan ske på olika sätt men i huvudsak används två tekniker som skiljer sig i frågornas grad av 
standardisering och strukturering. En intervju med hög grad av standardisering och 
strukturering innebär att frågorna är bestämda före intervjun äger rum samt att det endast 
finns fasta svarsalternativ att välja mellan för den intervjuade, detta kallas frågeformulär eller 
enkät. Intervjuer med lägre grad av strukturering och standardisering ger intervjuaren en större 
frihet att ställa frågor valda efter hur intervjun fortlöper. Frågorna som ställs ger den 
intervjuade möjligheten att formulera ett svar på egen hand och kallas då en kvalitativ intervju. 
[10, pp. 73-77] 

Genom observation kan beteenden och händelseförlopp studeras i naturliga sammanhang i 
samma stund som de äger rum. En observation kan genomföras på olika sätt. De vanligaste 
teknikerna är så kallade strukturerade och ostrukturerade observationer. Under en 
strukturerad observation studeras förutbestämda beteenden eller situationer för att samla 
information kring ett preciserat problem. Ostrukturerade observationer används i utforskande 
syfte för att samla information kring ett problemområde. [10, pp. 91-97]  
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3.2.2.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en teknik som används tidigt i ett produktutvecklingsprojekt för att bryta 
ned en produkts funktioner i olika kategorier. Syftet är att precisera produktens huvudfunktion, 
delfunktioner och stödfunktioner. Huvudfunktionen syftar till det produkten primärt ska 
utföra. Delfunktioner samverkar och bidrar till huvudfunktionen och utan dessa kan inte 
produkten utföra huvudfunktionen. Stödfunktioner är funktioner hos en produkt som stöder 
överordnade funktioner och underlättar produktens användande men de är inte nödvändiga 
för att uppfylla huvudfunktionen. [11, pp. 50-51] 

Det finns två vanliga tillvägagångssätt för att genomföra en funktionsanalys. Den ena är att 
skapa ett så kallat funktionsträd genom att bryta ner huvudfunktionen i delfunktioner och 
stödfunktioner. I detta fall visualiseras det tydligt vilka funktioner som hänger ihop och beror 
av varandra. Det andra sättet kallas funktionsgräns, funktionen beskrivs genom ett verb och ett 
substantiv men beskriver inte hur funktionen kan uppnås. Om möjligt sätts mätbara värden på 
funktionen, så kallade funktionsgränser. [11, pp. 51-52] 

3.2.2.3 QFD 

Quality Funtion Deployment, förkortat QFD, eller på svenska kundcentrerad planering är en 
metod som används i planeringsfasen av ett projekt. Metoden används för att identifiera vad 
det är som ska utvecklas för att uppfylla intressenternas önskemål genom att sätta mätbara krav 
på produktens egenskaper [3, pp. 296-297]. Metoden är uppdelad i fyra steg [12, p. 250].  

• Steg ett är att identifiera vad intressenterna har för krav på produkten samt hur dessa 
krav kan uppfyllas. [12, pp. 251-252]  

• Steg två är att jämföra hur befintliga produkter uppfyller de upprättade kraven, en så 
kallad konkurrentanalys. [12, p. 253] 

• Steg tre är att upprätta mätbara krav för produktens egenskaper. [12, p. 254] 

• Steg fyra är att bestämma vilka av kraven som är viktigast och bör prioriteras.  
[12, pp. 255-256]  

QFD-metoden är en matris uppbyggd av informationen som samlats in under de fyra steg som 
beskrivits ovan. På grund av matrisens utseende benämns den ofta som ett kvalitetshus 
innehållandes sju ”rum”, se Figur 2.  [3, p. 298] 

 

Figur 2: QFD-huset. [3, p. 298] 
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Nedan följer en beskrivning av de olika rummen: 

Vad?  

I detta rum listas de krav och önskemål som ställs på produkten av intressenterna. Varje krav 
och önskemål viktas efter hur de bör prioriteras.  [3, p. 298] 

Hur?  

I detta rum listas konstruktionsparametrar på hur kraven och önskemålen kan uppfyllas. Dessa 
konstruktionsparametrar skall om möjligt vara mätbara. [3, p. 298] 

Samband Vad/Hur 

I detta rum beskrivs sambandet mellan intressenternas krav och önskemål samt 
konstruktionsparametrarna. Hur starkt sambandet är mellan kriterierna och 
konstruktionsparametrarna markeras med olika symboler eller siffror, exempel 9 = stark 
koppling, 3 = medelstark koppling, 1 = svag koppling och 0 = ingen koppling alls. [3, p. 298] 

Samband Hur/Hur 

I detta rum beskrivs hur de olika konstruktionsparametrarna påverkar varandra och brukar 
markeras till exempel med + (positiv), - (negativ) eller utan markering om de inte påverkas av 
varandra. [3, pp. 298-299] 

Konkurrentanalys 

I detta rum jämförs den egna produkten med andra befintliga produkter på marknaden 
gällande hur de uppfyller intressenternas krav och önskemål. [3, p. 299] 

Hur mycket?, Konkurrentanalys, Viktad summa och Svårighetsgrad 

I detta rum sätts om möjligt målvärden på konstruktionsparametrarna och här anges även hur 
svårt respektive målvärde antas vara att uppnå. Dessa värden multipliceras med 
intressenternas krav och önskemål för att få fram den viktade summan. Konkurrentanalysen i 
detta rum jämför hur den egna produkten står sig i förhållande till konkurrenters liknande 
produkter i de olika kategorierna. [3, p. 299] 

3.2.3 Konceptgenerering 
Syftet med fasen konceptgenerering är att söka och framkalla förslag på hur projektets specifika 
problem kan lösas. Det finns olika metoder för att generera koncept men alla grundar sig i ett 
kreativt och problemlösningsinriktat tänkande. Beroende på vilken metod som väljs genomförs 
arbetet individuellt eller i grupp. Metoderna för konceptgenerering garanterar inte att en 
optimal idé till en lösning genereras automatiskt utan dessa är tekniker för att främja ett 
kreativt tänkande. I detta specifika projekt valdes brainstorming som metod för att generera 
koncept. [3, p. 166] 
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3.2.3.1 Brainstorming 

Brainstorming genomförs i grupp om 5–15 personer där en person i gruppen agerar ledare för 
aktiviteten. Syftet med brainstorming är att gruppen ska generera så många idéer och 
lösningsförslag som möjligt, i detta fall går kvantitet före kvalitet där alla koncept 
dokumenteras för senare utvärdering. Efter avslutad brainstorming genomförs en första 
eliminering där orimliga och omöjliga lösningsförslag sållas bort direkt [3, p. 182].  Det finns 
fyra viktiga riktlinjer att förhålla sig till under en brainstorming. [3, pp. 166-167] 

Ingen kritik  

Kritik tillåts inte under brainstormingen, varken positiv eller negativ. Det är även viktigt att inte 
vara självkritisk under genomförandet. Idéer av hög kvalitet kan skapas genom att bygga vidare 
på andra gruppmedlemmars grundidéer. [3, p. 167] 

Gå utanför det vanliga 

Tänk originellt, idéer som till en början kan verka ogenomförbara kan med modifikation visa 
sig vara ett bra lösningsförslag. [3, p. 167] 

Kombinera idéer 

Lyssna på de övriga i gruppen och utveckla deras förslag vidare. Genom att kombinera två olika 
lösningar kan helt nya och unika idéer uppstå. [3, p. 167] 

Kvantitet före kvalitet 

Ju fler idéer som genereras desto större är chansen att några av dem lämpar sig att arbeta vidare 
med. [3, p. 167] 

3.2.4 Sållning 
En sållning genomförs för att utvärdera de koncept som genererats under 
konceptgenereringsfasen. Utvärderingen av koncepten bör ha sin grund i de krav och önskemål 
som tagits fram i kravspecifikationen. Varje koncept analyseras för att bestämma hur väl dessa 
kriterier uppfylls. En jämförelse mellan de analyserade koncepten genomförs sedan för att lägga 
en grund till ett beslut om vilka koncept som bör vidareutvecklas. [3, p. 179] 

Det finns olika metoder och tekniker för att utvärdera och sålla bland genererade koncept. 
Dessa bygger till exempel på erfarenhet, testning av prototyper eller beslutsmatriser. [3, p. 180] 

I detta projekt användes tre metoder; ”Gut feel”-metoden, elimineringsmatris och Pughs 
matris. 

3.2.4.1 ”Gut feel”-metoden 

Den metod som kallas ”Gut feel”-metoden bygger, som uttrycket antyder, på magkänsla. De 
koncept som blir valda för att utvärderas eller utvecklas vidare är de som projektteamet har 
bäst känsla för. Denna metod används vanligtvis av personer med stor erfarenhet av produkter 
inom det aktuella området eller tidigt i elimineringsprocessen då man efter avslutad 
konceptgenerering sorterar bort orimliga eller orealiserbara lösningsförslag. [13, p. 235] 

3.2.4.2 Elimineringsmatris 

Denna metod används för att göra en grov sållning tidigt i urvalsprocessen. Grundläggande 
kriterier som de genererade koncepten måste uppfylla listas i matrisen. Kriterierna som listas 
är så pass grundläggande att ett koncept som inte uppfyller alla kriterier kan anses omöjligt att 
genomföra. Lösningsförslagen jämförs med varje kriterium för att lägga en grund för beslut om 
eliminering, vidare utvärdering eller utveckling av konceptet. De lösningsförslag som uppfyller 
alla kriterier tas vidare i urvalsprocessen och de lösningsförslag som inte uppfyller alla kriterier 
elimineras i detta skede. I vissa fall kan ytterligare utvärdering av konceptet behövas för att 
kunna besluta om lösningen ska elimineras eller ej. [3, pp. 182-183] 
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3.2.4.3 Pughs matris 

Syftet med Pughs matris är att detaljerat jämföra de genererade koncepten med ett 
referensobjekt för att sålla ner de genererade koncepten till ett fåtal att arbeta vidare med. Som 
referensobjekt bör en liknande produkt som medlemmarna i projektet har stor kännedom om 
väljas, till exempel en produkt av tidigare modell. De kriterier som jämförelsen mellan varje 
koncept och referensobjektet baseras på är viktade utefter hur de bör prioriteras vid den 
fortsatta utvecklingen av den slutliga produkten. Vid jämförelsen tas ställning till huruvida det 
aktuella lösningsförslaget uppfyller kriteriet bättre än, lika bra eller sämre än referensobjektet. 
När alla kriterier jämförts tas viktningen för varje kriterium i beaktning och en totalpoäng för 
det aktuella konceptet kan summeras. Baserat på alla lösningsförslags totalpoäng efter 
genomförda jämförelser kan beslut tas vilket eller vilka koncept som bör vidareutvecklas.  
[3, pp. 184-186] 

3.2.5 Vidareutveckling och konstruktion 
I denna fas av projektet bestäms hur den slutgiltiga produkten preliminärt kan komma att 
konstrueras och designas. Det eller de få koncept som tas vidare till denna fas utvärderas och 
vidareutvecklas till ett eller ett par koncept. I denna process definieras produktens eventuella 
utformning och dimensioner samt materialval och tillverkningsmetoder för de ingående 
komponenterna. Denna process är ofta itererande. [4, p. 300] 

För att uppnå detta bör man:  

• Dimensionera de ingående detaljerna och välja vilka standardkomponenter som ska 
ingå i produkten. [3, p. 122] 

• Konstruera de nya unika detaljer som ska ingå i produkten samt välja material.  
[3, p. 122] 

• Definiera hur produktens funktioner ska byggas upp och hur alla dellösningar kan 
tänkas integrera med varandra. [3, p. 122] 

• Fastställa hur produktens olika komponenter ska placeras i förhållande till varandra. 
[3, p. 122] 

3.2.5.1 Dimensionering 

För att bestämma vilka dimensioner de lastbärande komponenterna i projektets konstruktion 
bör ha kan det i vissa fall krävas beräkningar. I detta projekt behandlades två olika sorters 
beräkningar, balkböjning och knäckning av balkar. 

Balkböjning 

Balkböjning beräknas på olika sätt beroende på hur lastfallet ser ut. Beräkningarna tar hänsyn 
till balkens form och längd samt var kraften belastar balken och kraftens storlek. Resultatet 
visar den momentkraft som uppstår i balken. [14, p. 29]  

Knäckning 

Knäckning uppstår när en balk belastas axiellt av en trycklast. Beroende på hur balken är 
inspänd beräknas knäckning på olika sätt. Beräkningarna tar hänsyn till balkens längd och form 
samt trycklastens storlek. Resultatet av beräkningen ger balkens böjtröghetsmoment.  
[14, p. 45]  

3.2.5.2 Datorstödd konstruktion 

Modellering kan ske i flera olika CAD-program men beroende på vad för sorts detalj och vilka 
egenskaper som eftersträvas används olika moduler inom det valda programmet. Vid 
modellering utgår konstruktören från tvådimensionella skisser som med hjälp av olika 
funktioner omvandlar skissen till tredimensionella ytor eller solider.  

I denna rapport behandlades två olika moduler i programvaran SolidWorks. 

• ”Sheet metal” vid konstruktion av plåtdetaljer. 

• ”Solidmodellering” vid konstruktion av övriga detaljer
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4 Genomförande och resultat 
I detta avsnitt presenteras examensarbetets genomförande och resultat. Kapitlet är skrivet i den 
ordning som projektet framskred.  

4.1 Projektplanering – Gantt-schema 
En tidsplanering i form av ett Gantt-schema skapades vid examensarbetets start genom att 
bryta ner projektet i dess förväntade aktiviteter, se Bilaga 1 – Gantt-schema. En 
tidsuppskattning av varje aktivitet och i vilken ordning de skulle genomföras gjordes. Mellan 
projektets olika faser lades milstolpar och avstämningsmöten med handledare in.  

4.2 Förstudie 
Förstudien genomfördes i syfte att utforma en detaljerad kravspecifikation innehållandes en 
teknisk specifikation, användarstudie, funktionsanalys samt en QFD.  

4.2.1 Teknisk specifikation 
En teknisk specifikation gavs av Portsystem vid examensarbetets start, se Bilaga 2 – Teknisk 
specifikation. Dokumentet innehöll de allmänna och tekniska krav som ställdes på produkten 
av företaget.   

4.2.2 Användarstudie 
Användarstudien genomfördes under ett kundbesök på ICA:s lager i Helsingborg genom en 
intervju med Malte Enocsson, fastighetsförvaltare, samt en observation av hur produkten 
används i dess naturliga miljö. Syftet var att verifiera och utöka den projektbeskrivning och den 
tekniska specifikation som levererades av Portsystem vid projektets start, samt att få en större 
insikt i hur produkten fungerar och används. Då projektet formulerades med en bred 
utgångspunkt där fokus lades på hela produkten och inte en specifik komponent gav den data 
som insamlades en möjlighet till att en kravspecifikation kunde specificeras och en tydligare 
bild av i vilken riktning det var lämpligt att föra projektet vidare.  

Intervjun var en så kallad kvalitativ intervju med låg grad av standardisering och strukturering. 
En kvalitativ intervju valdes som tillvägagångssätt eftersom tekniken lämpar sig då man vill 
skaffa sig djupare kunskap inom ett område. Då den intervjuade var en person med stor 
kunskap och flera års erfarenhet av den aktuella och liknande produkter lämpade sig därför den 
kvalitativa intervjun bättre än en enkät med förbestämda frågor. [10, pp. 81-85] 

Den kvalitativa intervjun med Malte Enocsson gav en beskrivning av hur lasthusen idag 
används och vilka problem som kan uppstå under det dagliga arbetet. Resultatet av 
användarstudien visade att den funktion som efterfrågades gällande isolering och täthet hittills 
har uppfyllts av de kundanpassade lasthus Portsystem levererat tidigare innehållandes 
isolerade sandwichelement. Detta innebar att denna funktion kunde uppfyllas av slutkonceptet 
genom användning av de vägg- och takelement som använts tidigare av företaget. Däremot 
framkom önskemål om mer hjälp för chauffören under inbackning av lastbil till lasthuset. 
Speciellt under vinterhalvåret eftersom det endast fanns en hjälplinje målad i marken vid ICA:s 
lager i Helsingborg som doldes då det låg snö på marken.  

Observationen skedde i samband med intervjun och var av ostrukturerad form då målet var att 
samla in så mycket information som möjligt om hur produkten används och upplevs i dagligt 
arbete. [10, pp. 97-98]  

Under observationen kunde det problem angående inbackning som beskrevs under intervjun 
observeras. Förare av lastbil fick åtskilliga gånger rätta till positioneringen av lastbilen. Detta 
genom att kliva ur lastbilen och gå bak för att kontrollera avståndet till lasthuset och sedan in i 
lastbilen för att backa bakåt alternativt köra framåt. Behovet av mer hjälp för föraren 
bekräftades då mer inbackningshjälp skulle spara mycket tid vid lossning och lastning. Efter en 
närmare titt på de ingående komponenterna i lasthuset observerades det att monteringen var 
komplicerad samt att det uppkommit ett antal förslitningsskador. De flesta skadorna grundade 
sig i att förare av lastbil backar in i lasthuset och borde därför kunna undvikas genom att 
förbättra hjälpen för föraren under inbackning.  
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4.2.3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen genomfördes med användning av tekniken funktionsgräns. Metoden valdes 
istället för funktionsträd på grund av att ett lasthus består av ett flertal ingående komponenter 
och ett genomförande av tekniken funktionsträd hade krävt ett separat träd per komponent 
vilket ansågs för tidsödande och komplext för ett utvecklingsarbete på konceptnivå. [11, p. 52]  

Inledningsvis preciserades produktens huvudfunktion och därefter produktens delfunktioner 
samt stödfunktioner. På de funktioner där det var möjligt sattes gränser eller kommentarer för 
att förtydliga vad som önskades uppnås av den specifika funktionen. I funktionsanalysen 
presenterades endast de funktioner som krävdes eller önskades av produkten, alltså inte hur 
dessa funktioner skulle uppnås. Resultatet av funktionsanalysen kan ses i Tabell 2 där 
huvudfunktionen bestämdes till att bibehålla temperatur. 

Tabell 2 

Funktioner Klass Kommentar 
   

Huvudfunktion HF  

Delfunktion DF  

Stödfunktion SF  

   

Bibehålla temperatur HF Kyla eller värme 

   

Motstå vindlast DF Referensvindhastighet 24 m/s 

Motstå snölast DF Snölast: Snözon 2,5 (kN/m²) - Formfaktor snöficka: 4 

Motstå yttre klimat DF Terrängtyp: II 

Motstå korrosion DF Korrisionsklass C4 

Vara integreringsbar DF Med lastbrygga och vädertätning 

Uppfylla standardhöjd DF Fri inkörningshöjd över lastkaj 4130 mm 

Uppfylla standardbredd DF Utvändig bredd vädertätning 3580 mm 

Erbjuda dockningsmöjlighet DF För släpvagn och lastbil 

   

Minimera komponenter SF  

Minimera installationsmått SF Mot fasad 

Minimal miljöpåverkan SF Materialval och produktionsmetoder 

Minimera förslitningsskador SF  

Erbjuda inbackningshjälp SF  

Enkel montering SF Lågt antal monteringssteg och verktyg 

Enkel tillverkning SF  

Maximera täthet SF Mellan komponenter 
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4.2.4 QFD 
Vid skapandet av projektets QFD beaktades krav och önskemål från intressenter. I detta fall var 
intressenterna Portsystem som beställare av uppdraget och dess potentiella kunder. Totalt 
identifierades tio krav och önskemål, se Tabell 3. 

Tabell 3 

1. Bibehålla temperatur 

2. Enkel montering 

3. Operativ i skandinaviskt klimat 

4. Estetisk tilltalande 

5. Integreringsbar med befintliga komponenter 

6. Säker konstruktion 

7. Försäljningspris 

8. Minimalt installationsmått mot fasad 

9. Kostnadseffektiv tillverkning 

10. Minimal miljöpåverkan 

 

För att urskilja behoven från varandra gjordes en viktning för att bestämma vilka krav och 
önskemål som bör prioriteras under utvecklingsarbetet med lasthuset. Viktningen genomfördes 
genom en variant av parvisa jämförelser där alla krav och önskemål vägdes mot varandra i en 
matris [15, p. 35]. Alla krav och önskemålen listades i rader och kolumner där de tilldelades ett 
värde 1, 0.5 eller 0 där värdet 1 betydde att kravet på raden ansågs viktigare än det i kolumnen, 
0.5 betydde att raden och kolumnen ansågs lika viktiga och 0 att kolumnen ansågs viktigare än 
raden. Slutligen sammanställdes radens totala summa där alla värden adderats och den totala 
vikten på kravet eller önskemålet var definierat. För viktningsmatrisens resultat, se Tabell 4. 

Tabell 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa 

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 0  0 1 0 0 1 0 1 1 4 

3 0 1  1 0,5 0,5 1 1 1 1 7 

4 0 0 0  0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 

5 0 1 0,5 1  0,5 1 1 1 1 7 

6 0 1 0,5 1 0,5  1 0,5 1 1 6,5 

7 0 0 0 0,5 0 0  0 0,5 0,5 1,5 

8 0 1 0 1 0 0,5 1  1 1 5,5 

9 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0  0,5 1,5 

10 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5  1,5 
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För att uppfylla intressenternas krav och önskemål skrevs dessa om till 
konstruktionsparametrar och funktionskrav. Dessa parametrar skulle antingen maximeras, 
minimeras eller uppnå ett visst värde för att uppfylla det efterfrågade. En 
konstruktionsparameter kunde vara lösningen på flera intressentkrav samtidigt som ett 
intressentkrav kunde behöva fler än ett funktionskrav för att uppfyllas. Totalt identifierades 
elva konstruktionsparametrar, se Tabell 5.  

Tabell 5 

Material 

Standardmått i framkant 

Antalet ingående komponenter 

Design 

Tillverkningsmetod 

Robust konstruktion 

Total bygghöjd 

Antal monteringssteg 

Inbackningshjälp 

Täthet 

Korrosionsbeständighet 

 

Sambandet mellan intressentkraven och konstruktionsparametrarna visades med olika 

symboler i matrisen. Θ = stark koppling, Ο = måttlig koppling, ▲ = svag koppling, eller ingen 

symbol alls för ingen koppling.  

På grund av saknaden av kunskap gällande konkurrenters produkter och hur de uppfyllde de 
krav och önskemål som ställs på produkten kunde detta rum inte fyllas i. 

Om möjligt angavs slutligen målvärden på konstruktionsparametrarna. Dessutom gjordes en 
uppskattning av hur svåra dessa värden skulle vara att uppnå.   

Resultatet från QFD-matrisen visade att den viktigaste konstruktionsparametern för 
uppfyllandet av kundernas önskemål var valet av material för de ingående komponenterna i 
lasthuset. Det visade sig också att prioritet bör läggas på att minimera antalet ingående 
komponenter medan valet av tillverkningsmetod och produktens utseende var av mindre vikt. 
För fullständigt resultat, se Bilaga 3 – QFD. 
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4.2.5 Avstämning förstudie 
Vid avslutandet av projektets förstudie hölls ett avstämningsmöte tillsammans med Åsa 
Dencker från Portsystem och Johan Pelmas från Semcon. Mötet hölls i syfte att presentera 
resultaten av användarstudien, funktionsanalysen samt QFD.  

Som nämnts tidigare framkom det under användarstudien att användarna efterfrågade 
ytterligare hjälpmedel vid inbackning till lasthuset. Detta visade sig redan finnas som tillval i 
Portsystems sortiment och beslut togs att dessa ej behövde utvecklas vidare. Eftersom det även 
framkom att de befintliga kundanpassade isolerade lasthusen uppfyllde huvudfunktionen 
gällande att bibehålla temperatur fullt godkänt fördes diskussion kring hur projektet skulle 
föras vidare. Beslut togs att det inte var nödvändigt att lägga tid under projektet på att söka nya 
lösningar för isolerade väggar och tak utan istället skulle det säkerställas att den tidigare 
lösningen fortfarande var ett bra alternativ. Detta genom att utvärdera tidigare använda vägg- 
och takelement samt söka efter andra alternativ på marknaden.  

Under mötet beslutades att det var mest lämpligt att projektet vinklades mot att optimera 
lasthusets konstruktion för att ockupera så liten yta på fasaden som möjligt vilket var viktigt ur 
konkurrenssynpunkt. För att uppnå detta skulle en strävan mot ett lågt installationsmått 
prioriteras.  

4.2.6 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen för ett icke kundanpassat isolerat lasthus grundade sig i den tekniska 
specifikation som gavs av företaget vid projektets start samt de dokument som skapats under 
förstudien innehållandes en QFD, funktionsanalys och användarstudie. Under 
avstämningsmötet med handledare togs beslut att konceptframtagningen skulle fokusera på att 
optimera konstruktionslösningen. Ett lågt installationsmått önskades ur konkurrenssynpunkt 
samt ett lågt antal ingående komponenter eftersträvades för att förenkla vid tillverkning och 
montering. 

Enligt uppgifter från Portsystem anger deras kunder vid beställning antingen en minsta tjocklek 
på isoleringsmaterial eller ett specifikt U-värde som måste uppnås av det sedan levererade 
lasthuset. Då detta projekt behandlar ett icke kundanpassat isolerat lasthus hade inga av dessa 
uppgifter specificerats. Därför gjordes en uppskattning baserad på gammal orderdata som 
levererades av Portsystem. Av dessa data beräknades sedan ett genomsnittligt U-värde som 
ansågs godtagbart i det slutliga konceptet. Detta resulterade i ett U-värde på 0,325 W/m2K. 

För att uppnå det efterfrågade adderades följande tre krav till den tekniska specifikation som 
gavs av företaget vid examensarbetets start: 

• Antalet ingående komponenter får ej överstiga 30 st. 
• Installationsmåttet får ej överstiga 4700 mm. 
• U ≤ 0,325 W/m2K. 

4.3 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen genererades lösningsförslag på lasthusets konstruktion. Målet 
med konceptgenereringen var att uppnå en stor kvantitet av olika lösningsförslag. Därför 
användes den metod för kreativt tänkande som kallas brainstorming då denna metod lämpar 
sig för att generera många idéer.  

4.3.1 Brainstorming 
Brainstormingen genomfördes i en grupp om sex personer samt en ledare. Eftersom produkten 
bestod av flera ingående komponenter delades brainstormingen upp i två omgångar på 20 
minuter vardera. Den första omgången fokuserade på väggarnas infästning mot lastbryggan 
medan den andra koncentrerade sig på hur taket skulle konstrueras gentemot väggarna och 
fasaden. Under de 40 minuterna som brainstormingen pågick skissade varje deltagare 
individuellt ner sina idéer på papper. Efter genomförd brainstorming diskuterades och 
förklarades samtliga koncept i gruppen där det också var fritt att utveckla varandras idéer. 

Totalt genererades 42 stycken idéer som dokumenterades för vidare utvärdering.   
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4.3.2 Utvärdering av brainstorming 
En utvärdering av brainstormingen genomfördes för att sålla ner antalet genererade koncept 
till ett mindre antal att utveckla vidare. Utvärderingen skedde i tre steg.  

4.3.2.1 ”Gut feel”-metoden 

Första utvärderingen genomfördes direkt efter avslutad brainstorming genom ”Gut feel”-
metoden. Koncept som tycktes likna andra genererade koncept alltför mycket samt koncept 
som genom intuition ansågs omöjliga att genomföra eliminerades i detta skede.  De totalt 42 
koncepten sållades ner till 15 väggkoncept och 11 stycken takkoncept, för en överblick av dessa 
se Bilaga 4 – Skisser väggkoncept och Bilaga 5 – Skisser takkoncept. 

4.3.2.2 Elimineringsmatris 

En andra utvärdering av de dokumenterade koncepten gjordes med hjälp av en 
elimineringsmatris för att urskilja vilka koncept som skulle tas vidare i utvecklingsprocessen. 
Den elimineringsmatris som användes i detta projekt är enligt en variant av modellen skapad 
av Pahl och Beitz [3, p. 183]. Under utvärderingen av varje koncept togs beslut om 
lösningsförslaget uppfyllde samtliga grundläggande kriterier. Om konceptet uppfyllde ett 
kriterium markerades detta med ( + ), om ett kriterium inte uppfylldes av konceptet markerades 
detta med ( - ) och om det inte gick att avgöra om lösningen uppfyllde kriteriet eller inte 
markerades detta med ( ? ) och ytterligare information söktes för att skapa en beslutsgrund 
kring eliminering eller ej. Denna utvärdering skedde i två omgångar, en för väggkoncepten och 
en för takkoncepten, se Tabell 6 och Tabell 7. 
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Tabell 6 

Elimineringsmatris för väggkoncept 
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Elimineringskriterier Beslut 

( + ) Ja ( + ) Vidare utvärdering 

( - ) Nej ( - ) Elimineras 

( ? ) Mer info krävs ( ? ) Sök mer info 

Kommentar Beslut 

1 + + +  + 

2 + -  Extra tillverkningssteg - 

3 + + +  + 

4 + + +  + 

5 + ? - Ej realiserbar - 

6 + + +  + 

7 + + +  + 

8 + -  För högt installationsmått - 

9 + + +  + 

10 + -  För många komponenter - 

11 + + +  + 

12 + -  Extra tillverkningssteg - 

13 + + ? Möjligt att göra spår i lastbrygga? ? 

14 + + +  + 

15 + -  Befintlig lösning - 
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Tabell 7 

Elimineringsmatris för takkoncept 
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Elimineringskriterier Beslut 

( + ) Ja ( + ) Vidare utvärdering 

( - ) Nej ( - ) Elimineras 

( ? ) Mer info krävs ( ? ) Sök mer info 

Kommentar Beslut 

1 + + +  + 

2 + ? + För många komponenter? ? 

3 + ? + För många komponenter? ? 

4 + + +  + 

5 + ? - Ej realiserbar - 

6 + + +  + 

7 + ? - Ej realiserbar - 

8 + + +  + 

9 + -  För högt installationsmått - 

10 + -  För högt installationsmått - 

11 + ? ? För högt installationsmått? ? 

 

I några fall behövdes mer info införskaffas innan beslut kunde tas om konceptet skulle 
utvärderas vidare eller elimineras. Detta gällde väggkoncept 13 samt takkoncept 2, 3 och 11. 
Efter vidare undersökning av koncepten togs följande beslut. 

• Väggkoncept 13 eliminerades då det ej ansågs möjligt att genomföra idéen utan att 
ändra lastbryggans utformning. Dessutom var idén relativt lik koncept 4 som redan 
tagits vidare till nästa utvärderingsfas.  

• Takkoncept 2 eliminerades då det ansågs likvärdigt koncept 1 fast med fler ingående 
komponenter.  

• Takkoncept 3 togs med för vidare utvärdering då trots en risk för ett högt antal 
ingående komponenter var idén i sig unik och skiljde sig från de andra.  

• Takkoncept 11 togs också med i tron om att installationsmåttet eventuellt kunde sänkas 
till önskat värde.  
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4.3.2.3 Pughs matris 

För vidare undersökning och ytterligare sållning genomfördes en tredje och mer detaljerad 
utvärdering av de kvarvarande koncepten med hjälp av Pughs matris med viktning. Återigen 
genomfördes denna process separat för respektive vägg- och takkoncept och som referens vid 
utvärderingen användes Portsystems befintliga kundanpassade ”Lasthus 2005”. Kriterierna 
hämtades från kravspecifikationens dokument och viktades på en skala mellan 1–5. Ett 
kriterium med vikt 1 ansågs mindre viktigt att uppfyllas medan ett kriterium med vikt 5 ansågs 
ha hög prioritet och bör uppfyllas minst lika bra som referensen. Efter summerat nettovärde 
för alla koncept resulterade det i fyra väggkoncept och fyra takkoncept som ansågs bättre än 
referensen. Dessa skulle ligga till grund för vidare konceptutveckling av två eller tre 
helhetslösningar. För fullständigt resultat av Pughs matris, se Tabell 8 och Tabell 9.  

Tabell 8 

Pughs matris för väggkoncept 

  Koncept 

Kriterium Vikt Ref 1 3 4 6 7 9 11 14 

Antalet ingående komponenter 5  + - + + 0 + 0 0 

Installationsmått 5  0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillverkningsmetod 2  0 - - 0 - 0 0 - 

Täthet 4  0 + 0 - 0 - 0 0 

Enkel montering 3  + - + + + + + + 

Estetiskt tilltalande 1  0 + + - + - 0 + 

Integreringsbar med befintliga komponenter 5  0 0 0 0 - - 0 - 

Summa + (bättre än referensobjektet) 

 

 8 5 9 8 4 8 3 4 

Summa 0 (likvärdig referensobjektet)  17 10 14 12 14 7 22 14 

Summa - (sämre än referensobjektet)  0 10 2 5 7 10 0 7 

Nettovärde 0 8 -5 7 3 -3 -2 3 -3 

Rangordning 5 1 9 2 3 7 6 3 7 

Vidareutveckling  Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 
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Tabell 9 

Pughs matris för takkoncept 

 Koncept 

Kriterium Vikt Ref 1 3 4 6 8 11 

Antalet ingående komponenter 5  0 - + + 0 + 

Installationsmått 5  + + + + + - 

Tillverkningsmetod 2  0 - 0 - - - 

Täthet 4  0 0 0 0 0 - 

Enkel montering 3  + + + + + 0 

Estetiskt tilltalande 1  0 0 0 0 0 + 

Integreringsbar med befintliga komponenter 5  0 - 0 - 0 - 

Summa + (bättre än referensobjektet) 

 

 8 8 13 13 8 6 

Summa 0 (likvärdig referensobjektet)  17 5 12 5 15 3 

Summa - (sämre än referensobjektet)  0 12 0 7 2 16 

Nettovärde 0 8 -4 13 6 6 -10 

Rangordning 5 2 6 1 3 3 7 

Vidareutveckling  Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

 

4.4 Vidareutveckling och konstruktion 
För att vidareutveckla de utvalda koncepten till helhetslösningar gjordes nya skisser samt 
modellering i programvaran SolidWorks. Valet att vidareutveckla koncepten genom 
modellering i CAD grundade sig i att ett lasthus består av flera ingående komponenter och i en 
tredimensionell modell kunde enkelt de olika koncepten utvärderas, utvecklas och jämföras. 

Vidareutvecklingen fokuserade på mer detaljerade konstruktionslösningar samt hur de olika 
komponenterna integrerade med varandra. Med skisserna från konceptgenereringen som 
utgångspunkt kombinerades de olika förslagen med varandra och på så sätt kunde olika 
konstruktioner testas.  

Vidareutvecklingen resulterade i två helhetskoncept. Koncepten var ej fullständiga modeller 
med alla ingående komponenter utan visar endast på hur det var möjligt att konstruera ett 
komplett isolerat lasthus av icke kundpassad sort.  

4.4.1 Helhetskoncept 1 
Helhetskoncept 1 grundade sig i en lösning där väggarna placerades på en plåt som fästs på 
lastbryggan. Ovanpå de tre stående väggarna har en H-balk placerats och i sin tur ovanpå den 
lades en kapad väggpanel för att erbjuda lutning till taket. En lutning på taket krävdes för att 
erbjuda avrinning av regn och snö från lasthuset. H-balken gav en jämn upplagsyta samt 
verkade som lastbärande ihop med väggarna och taket i konstruktionen. Taket placerades 
direkt på väggarna samt vilandes i bakkant på en plåtskena som fästs i fasaden ovanför port. 
Tätningar applicerades mellan väggar, tak och fasad för maximal täthet. Dessutom kapslades 
väggar och tak in utav diverse plåtdetaljer för att skydda mot väder och vind.  

 Se Bilaga 6 – Helhetskoncept 1 för skisser och CAD-modell av Helhetskoncept 1.  
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4.4.2 Helhetskoncept 2 
Helhetskoncept 2 skiljde sig från Helhetskoncept 1 då det istället för lastbärande väggar och tak 
bestod av ett kryssformat ramverk som tog upp all påverkande last. Ramverket fästs ovanpå 
lastbryggan och väggarna placerades på en plåt utmed lastbryggans kant där den fästs med 
bultar. Likt Helhetskoncept 1 innehöll även denna lösning ett lutande tak samt att väggar och 
tak kapslades in av olika plåtar och tätningar applicerades mot fasaden.  

Se Bilaga 7 – Helhetskoncept 2 för CAD-modell av Helhetskoncept 2 och skisser. 

4.5 Utvärdering av helhetskoncept 
Då fokus under projektets gång låg på att ta fram en så optimal konstruktionslösning som 
möjligt ansågs Helhetskoncept 1 som det bästa förslaget eftersom det innehöll minst antal 
ingående komponenter. För att konceptet skulle vara realiserbart krävdes lastbärande väggar 
och tak vilket gjorde att hållfastheten för dessa element var avgörande för 
konstruktionslösningen. Under förstudien framkom det att de tidigare vägg- och takelement 
som Portsystem använt sig av uppfyllde de krav som ställdes gällande den isolerande 
funktionen och tätheten på lasthuset. Dessa så kallade sandwichelement bestod av ett 
isoleringsmaterial som omslöts av korrosionsskyddade metallskivor och uppfyllde därmed de 
krav som ställdes gällande korrosivitetsklass C4. De beställdes i form av moduler som sedan 
staplas bredvid eller på varandra för att uppnå önskad bredd eller höjd. Då sandwichelement 
var en välkänd produkt för Portsystem och hade fungerat väl tidigare togs beslut om att använda 
sig av dessa även i detta koncept. Eftersom de i tidigare konstruktioner ej hade använts som 
lastbärande undersöktes det om sandwichelementen uppfyllde de krav som ställdes gällande 
hållfasthet i form av en dimensionering.   

4.5.1 Dimensionering och materialval 
Eftersom lasthuset i detta examensarbete skulle klara av att placeras i en utomhusmiljö av 
terrängtyp II var ett viktigt krav gällande hållfasthet att konstruktionen motstod den specifika 
vind- och snölast som produkten förväntades belastas av under dess livstid. 
Referensvindhastigheten hade i detta projekt specificerats till 24 m/s och snölasten till snözon 
2,5 kN/m2 med formfaktor 4. Eftersom det totala värdet på den snö- och vindlast som 
förväntades påverka lasthuset beror på konstruktionens geometriska utformning användes den 
beräkningsmall som tagits fram för ”Lasthus Castellum” då Helhetskoncept 1 var uppbyggd av 
en liknande konstruktion och förväntades därför påverkas av samma laster. Ur 
beräkningsmallen gick det att utläsa att det mest kritiska lastfallet skulle innebära att ett 
väggelement behövde uppta en last på 10,4 kN/m2 samt en punktlast på 25 kN. 

Den leverantör Portsystem tidigare använt sig av erbjöd tre olika sandwichelement med olika 
egenskaper. Från respektive tekniska katalog för de olika alternativen kunde det utläsas att 
inget alternativ uppfyllde de krav som ställdes gällande hållfasthet [16, p. 16], [17, p. 20], [18, 
p. 20]. En vidare undersökning hos andra leverantörer genomfördes men även där utan 
framgång. Resultatet av undersökningen visade att Helhetskoncept 1 inte var realiserbart på 
grund av att inga sandwichelement som hittades på marknaden vid tidpunkten för projektet 
uppfyllde de krav som ställdes gällande hållfasthet. 

Kvar återstod Helhetskoncept 2 som skiljde sig från ”Lasthus Castellum” genom att ett ramverk 
beräknades ta upp all last och en ny beräkning behövde därför genomföras. Genom diskussion 
med Johan på Semcon beslutades det att denna beräkning var alldeles för komplex och 
tidskrävande för ett examensarbete på konceptnivå. Istället rekommenderades en beräkning av 
balkböjning på de liggande balkarna under taket och knäckning på de stående balkarna för en 
uppskattning av vilken ungefärlig storlek som skulle krävas på de lastbärande balkarna för ett 
realistiskt resultat. För att kunna göra en korrekt dimensionering behövde material specificeras 
för de ingående komponenterna i ramverket. Balkarnas material valdes därför till allmänt 
konstruktionsstål med en sträckgräns på 355 N/mm2. För att dessutom uppfylla de tekniska 
krav som ställdes gällande korrosivitetsklass C4 behövde dock balkarna i slutkonceptet vara av 
rostfritt stål alternativt att det allmänna konstruktionsstålet ytbehandlas genom exempelvis 
varmförzinkning. Det sistnämnda skulle däremot tillföra ett extra tillverkningssteg.  
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4.5.1.1 Balkböjning 

Beräkningen på balkböjning för de liggande balkarna under taket utgick från den tekniska 
specifikationen där det var givet att lasthuset skulle motstå en snölast på 2,5 kN/m2. Då 
lasthusets tak bestod av en yta på ca 12 m2 beräknades en total last på 2,5 ∗ 12 = 30 𝑘𝑁. Någon 
säkerhetsfaktor användes ej då den redan var inräknad i den specificerade snölasten.  

Den längre balken uppskattades ta upp hälften av lasten, det vill säga 15 kN, då den var fast 
inspänd i båda ändar medan de korta balkarna delade på resten av lasten. Värsta tänkbara 
lastfall skulle vara att all last låg på mitten av balken och därför genomfördes en beräkning i 
form av en punktlast på mitten av balken enligt Karl Björks statiskt bestämda belastningsfall 5 
för böjning av raka balkar med konstant tvärsnitt, se Formel 1 [14, p. 29]. För att beräkna 
erfordrat böjmotstånd kombinerades formeln med Karl Björks formel för normalspänning i 
tvärsnitt, se Formel 2 [14, p. 25]. 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 1: 𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝐹𝐿

4
 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 2:  𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
 

→  𝑊 = 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎
=

𝐹𝐿

4𝜎
 

𝐹 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 15 𝑘𝑁   
𝐿 = 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 4 100 𝑚𝑚  
𝜎 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 355 𝑁/𝑚𝑚2   

𝑊𝑚𝑖𝑛 =  
15 000 ∗ 4 100

4 ∗ 355 
= 43 309,85915 ≈ 43,31 ∗ 103 𝑚𝑚3 

Resultatet av beräkningen visade att den långa balken krävde ett böjmotstånd på minst 
43,31 ∗ 103 𝑚𝑚3. 

4.5.1.2 Knäckning 

Då den totala lasten som kunde uppstå på taket beräknades till 30 kN antogs denna last fördelas 
på de fyra stående balkar som ramverket innehöll. Lasten antogs fördelas jämnt och den totala 

lasten per balk uppgick då till ett värde av 
30

4
= 7,5 𝑘𝑁.   

För beräkningen av erfordrat böjtröghetsmoment användes Eulers formel för elastisk 
knäckning för stål. Knäcklängden beräknades enligt Eulers 3:e upplagsfall då balken är fast 
inspänd i ena änden och ledad i den andra vilket ger ett värde på 𝛾𝑟𝑒𝑘 = 0,8. [14, p. 45] 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝑏ö𝑗𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐹 ∗ 𝑙2 ∗ 𝑠

𝜋2 ∗ 𝐸
 

𝐹 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 7,5 𝑘𝑁   
𝐿 = 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 4 600 𝑚𝑚   
𝑙 = 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 𝛾𝑟𝑒𝑘 ∗ 𝐿 = 0,8 ∗ 4 600 = 3 680 𝑚𝑚  
𝑠 = 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 1, 𝑑å 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑠𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛  
𝐸 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 210 000 𝑁/𝑚𝑚2  

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
7 500 ∗ 3 6802

𝜋2 ∗ 210 ∗ 103
= 0,049 ∗ 106 𝑚𝑚4 

Resultatet av beräkningen visade att de stående balkarna krävde ett böjtröghetsmoment på 
minst 0,049 ∗ 106 𝑚𝑚4.  
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4.5.1.3 Val av balkar 

Resultatet av balkdimensioneringen resulterade i flera möjliga alternativ. De fyra alternativ 
som uppfyllde kraven och ansågs bäst jämfördes, se Tabell 10. [19, pp. 100-101,104-105] 

Tabell 10 

 

Valet av balk till det lastbärande ramverket föll på den rektangulära balken med måtten 
120x60x5 då den uppfyllde hållfasthetskraven och hade lättast vikt.  

4.5.2 Val av sandwichelement 
Då det isolerade lasthusets huvudfunktion var att bibehålla temperatur i lasthuset under 
lastning och lossning var materialets isoleringsförmåga en egenskap som låg till grund för valet 
av sandwichelement. 

Den leverantör Portsystem använt sig av tidigare erbjöd sandwichelement med tre olika 
isoleringsmaterial i kärnan. Valet av isoleringsmaterial tillsammans med dess tjocklek ger ett 
specifikt U-värde. Ett lågt U-värde betyder att mindre värme strömmar genom materialet och 
därför eftersträvades ett lågt U-värde. En jämförelse av olika typer av sandwichelement hos 
Portsystems dåvarande leverantör gjordes för att bestämma vilken typ av vägg- och takelement 
som lämpades bäst att använda i det slutliga konceptet. Den metod som användes till 
jämförelsen var att ställa upp för- och nackdelar med varje alternativ och sedan utvärdera dessa, 
se Tabell 11. 

Tabell 11 

Isoleringsmaterial 

Material Fördelar Nackdelar 

Cellplast 

Lättast vikt/m2 Synliga monteringsfästen 

Enkel montering 
Högst U-

värde/kärntjocklek 

Insida av laminat Endast en modulbredd 

Mineralull 

Dolda monteringsfästen 

Tyngst vikt/m2 

Stor täthet mellan element 

Olika modulbredder 

Fabriksmonterad tätning mellan 
moduler 

Hög brandsäkerhet 

Polyuretan 

Dolda monteringsfästen 

 

Lägst U-värde/kärntjocklek 

Styv kärna 

Två modulbredder 
Fabriksmonterad tätning mellan 

moduler 
 

  

 Mått  
(mm) 

Böjmotstånd i  
x-led  

(x103 mm3) 

Vikt 
(kg/m) 

Böjtröghetsmoment i 
y-led  

(x 106 mm4) 

Rektangulär 
balk 

120 x 60 x 5 49,8 13,1 0,988 

100 x 60 x 8 52,8 17,5 0,13 

Kvadratisk 
balk 

90 x 90 x 6 51,1 15,5 2,3 

100 x 100 x 5 55,9 14,7 2,79 
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Den viktigaste egenskapen hos de jämförda isoleringsmaterialen ansågs vara U-värdet kontra 
kärnans tjocklek. Det fanns två huvudsakliga anledningar till detta, dels att desto lägre U-värde 
desto bättre isolering. En annan viktig aspekt ur konkurrenssynpunkt var att det ansågs viktigt 
att lasthuset tog upp så lite yta av fasaden som möjligt. Om samma U-värde kunde uppnås med 
en tunnare kärna var det materialet att föredra eftersom lasthusets yttermått kunde minimeras. 
Av isoleringsmaterialen ansågs cellplast minst lämpligt att välja till det slutliga konceptet 
eftersom det har högst U-värde kontra tjockleken på kärnan och synliga monteringsfästen. 
Mineralull och polyuretan har båda möjligheten att levereras med dolda monteringsfästen. 
Dock är mineralullen tyngre än polyuretanet och har ett högre U-värde kontra kärnans tjocklek. 
Baserat på dessa kriterier valdes polyuretan som isoleringsmaterial i konceptets väggar och tak. 
Kärnans tjocklek bestämdes till 80 mm då detta gav ett U-värde på 0,28 W/m2K. 

För att bestämma huruvida väggarna skulle staplas stående eller liggande specificerades för- 
och nackdelarna med bägge utförandena. Efter detta gjordes en jämförelse och en bedömning 
för att bestämma vilket utförande som ansågs bäst lämpat till det slutliga konceptet. För 
fullständig jämförelse se Tabell 12. 

Tabell 12 

Väggar 

Utförande Fördelar Nackdelar 

Stående 
väggar 

Estetiskt likt "Lasthus 
Castellum" 

Begränsade av modulbredden 

Ingen skarvning i topp och 
botten 

Behöver en kapad vägg liggandes högst 
upp 

Fyra st. element per sida Svår skarvning i ändar 

Liggande 
väggar 

Stor måttfrihet Olikt "Lasthus Castellum" 

Ingen skarvning i ändar Svår skarvning i botten 

Enkel kapning i toppen Fem st. element per sida 

Enkel montering  

 

Det som ansågs vara av högsta prioritet att uppnå med väggarnas utförande var enkel 
montering och stor måttfrihet. Att efterlikna ”Lasthus Castellum” estetiskt var också att föredra 
men som redovisats tidigare i denna rapport var det estetiska utförandet av låg vikt i detta 
projekt. Med dessa kriterier som grund valdes liggande väggar då detta alternativ ansågs ge en 
enklare montering och en större måttfrihet än alternativet med stående väggar. Monteringen 
ansågs enklare på grund av att skarvningen som uppstod i botten kunde utnyttjas som fäste för 
väggarna och att längden på sandwichelementen kunde väljas fritt mellan 2 500 – 18 000 mm 
till skillnad från alternativet med stående väggar där modulbredden begränsade måttfriheten. 

  



Genomförande och resultat 

26 

4.6 Slutkoncept 
Eftersom Helhetskoncept 1 inte var realiserbart skedde vidareutveckling av Helhetskoncept 2. 
Då kravspecifikationen ställde krav på ett lågt installationsmått och ett så lågt antal ingående 
komponenter som möjligt optimerades lasthusets konstruktion för att motsvara de 
förväntningar som ställdes på ett icke kundanpassat isolerat lasthus. För resultatet av det 
slutliga konceptet, se Figur 3 för en bild av slutkonceptet och Figur 4 för bild av det lastbärande 
ramverket. 

 

Figur 3 

 

Figur 4 
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För en enkel montering av ramverket placerades fästelement i de fyra hörnen av lastbryggan 
som de stående balkarna av ramverket kunde träs över och skruvas fast i. Det lastbärande 
ramverket som dimensionerats under utvärderingen tidigare i projektet utökades dessutom 
med en balk liggandes mellan de bakre stående balkarna. Den extra balken var nödvändig att 
tillägga då lasthuset krävde fler infästningspunkter mot fasaden, se Figur 5. De balkar som 
formade ett kryss och på så sätt gav stöd åt taket ändrades genom att istället för att trä dem över 
de stående balkarna tillfördes vinkeljärn för att hålla samman konstruktionen. För att hålla ihop 
ramverket i toppens mitt modifierades den kryssliknande komponenten för en enklare 
tillverkning. En plåt bockad till formen av ett ”U” sammansvetsades med två likadana skarvade 
och kortare U-plåtar. Den längre U-plåten lades över den långa kryssbalken där den bultades 
fast så att de kortare kryssbalkarna kunde läggas i de två kortare U-plåtarna, se Figur 6. 

 

Figur 5 

 

Figur 6 
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Utanpå ramverket placeras de vägg- och takelement som valdes under utvärderingen av de två 
helhetskoncepten. För att möjliggöra upphängningen av väggarna placerades ett panelstöd i 
form av en plåtskena som väggarna kunde vila på. Panelstödet fästs med hjälp av bultar på 
lastbryggans ovansida. Genom sin bockade utformning löpte plåten ner på utsidan av 
lastbryggans kant så att väggpanelerna kunde staplas liggande utmed ramverket, se Figur 7. För 
att integrera vädertätningen i lasthuset utformades panelstödet så att vädertätningen kunde 
fästas i denna komponent tillsammans med en stödplåt mellan vädertätningen och de främre 
stående balkarna, se Figur 8.  

 

Figur 7 

 

Figur 8 
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För att förhindra läckage och maximera tätheten tillfördes tätningar mellan lasthuset och 
fasaden. Dessutom täcktes konstruktionen in utav ett antal plåtar som skulle skydda lasthusets 
komponenter mot väder och vind.  Se Figur 9 för en sprängd modell av konceptet med dess 
ingående komponenter. 

 

 

Figur 9 

Antalet ingående komponenter i konceptet uppgick till 27 stycken vilket var tre stycken färre än 
maximalt tillåtna. Då den totala bygghöjden uppgick till 4900 mm kunde installationsmåttet 
utan ståndplåt hållas nere till ett värde av 4631 mm, se Bilaga 8 – Sammanställningsritning 
slutkoncept. Positioneringslampor från Portsystems tillvalssortiment adderades dessutom till 
det slutliga konceptet då det framkommit önskemål om utökad inbackningshjälp under 
förstudien.  
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5 Analys 
För att besvara studiens frågeställningar analyserades resultatet från 
produktutvecklingsprocessens olika faser.  

5.1 Frågeställning 1 - Vilka funktioner på ett isolerat lasthus 
efterfrågas av kunden? 
Examensarbetets första frågeställning handlade om vilka funktioner som efterfrågades av 
Portsystems kunder och bör finnas med vid konceptframtagningen av det isolerade lasthuset. 
Denna frågeställning grundade sig i att det isolerade lasthus som skulle utvecklas inte skulle 
anpassas till en specifik lokal eller kund. Därför ansågs det ha hög relevans för 
utvecklingsarbetet att ta reda på vilka funktioner som efterfrågas av kunderna för att kunna 
integrera dessa i det icke kundanpassade isolerade lasthuset. 

Svaret på den första frågeställningen hittas i kapitel 4.2.2 som behandlar genomförandet och 
resultatet av användarstudien. Undersökningen resulterade i att denna fråga kunde besvaras 
genom utnyttjande av de tidigare använda vägg- och takelement som fullt godkänt uppfyllt den 
isolerande funktion som efterfrågats. Förutom den isolerande funktion som redan uppfylldes 
efterfrågades mer inbackningshjälp av kunderna vilket redan fanns i Portsystems 
tillvalssortiment. Eftersom företaget redan erbjöd en produkt för att uppfylla denna funktion 
behövdes det inte utvecklas någon ny produkt i detta projekt utan istället adderades den 
befintliga lösningen i slutkonceptet.  

5.2 Frågeställning 2 - Vilket koncept på ett icke kundanpassat 
isolerat lasthus motsvarar bäst kravspecifikationen? 
Examensarbetets andra frågeställning handlade om vilket koncept på ett icke kundanpassat 
isolerat lasthus som bäst motsvarade kravspecifikationen. För att besvara denna frågeställning 
definierades en kravspecifikation under förstudien som de genererade koncepten utvärderades 
utefter. Under hela sållningsprocessen utvärderades konceptförslagen med kravspecifikationen 
som grundreferens. Detta för att säkerställa att samtliga koncept som togs vidare i utvecklingen 
hade möjlighet att uppfylla alla krav som ställdes på det slutliga konceptet i kravspecifikationen. 
Efter sållningens avslut utformades två helhetskoncept.  

Helhetskoncept 1 utformades med tanken att använda väggelementen som lastbärande och på 
det sättet uppfylla en av kravspecifikationens punkter gällande lågt antal komponenter. Denna 
utformning på lasthuset hade även ett lågt installationsmått samt var integreringsbart med 
lastbryggan och vädertätningen.  

Helhetskoncept 2 konstruerades med ett lastbärande ramverk för att säkerställa att de krav som 
ställdes på hållfasthet skulle vara möjliga att uppfylla. Konceptet resulterade i ett större antal 
komponenter än Helhetskoncept 1 men möjlighet till ett lågt installationsmått fanns även i 
detta fall. Det skulle vid vidareutveckling av Helhetskoncept 2 vara möjligt att hålla antalet 
komponenter lägre än målvärdet som presenterades i kravspecifikationen.  

Det som skiljde helhetskoncepten åt vid utvärderingen var att Helhetskoncept 1 inte uppnådde 
den hållfasthet som krävdes för att tåla den snö- och vindlast som specificerats i 
kravspecifikationen, se Tabell 13. Detta på grund av att inga av de undersökta 
sandwichelementen som kunde hittas på marknaden vid projektets tidpunkt klarade av de 
beräknade lasterna. Eftersom de isolerande sandwichelementen var de mest bidragande 
komponenterna till lasthusets huvudfunktion och de som använts tidigare visat sig uppfylla 
funktionen väl ansågs det säkrare att använda dessa och utforma en lastbärande konstruktion 
som komplement än att utforma nya vägg- och takelement.  
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Tabell 13 

  Uppfyller kravspecifikationen 

Krav 
Helhetskoncept 

1 
Helhetskoncept 

2 

Monterbar på Portsystems lastbrygga 375I x x 

Integreringsbar med Portsystems vädertätning 
Sigillum 

x x 

Uppfyller de specificerade standardmåtten x x 

Motstår specificerad snö- och vindlast - x 

Korrosivitetsklass C4 för ingående komponenter x x 

Möjlighet till installationsmått under 4700 mm x x 

Möjlighet till ett antal av ingående komponenter 
under 30 st. 

x x 

 

Svaret på den andra frågeställningen blev att Helhetskoncept 2 ansågs vara det koncept som 
uppfyllde kravspecifikationen bäst. Lösningen var integreringsbar med lastbryggan och 
vädertätningen, klarade hållfasthetskraven 0ch ansågs möjlig att vidareutveckla till ett slutligt 
koncept med ett installationsmått under 4700 mm samt färre antal komponenter än 30 st. 

Helhetskoncept 2 vidareutvecklades sedan till det slutkoncept examensarbetet resulterade i. 
Detta slutkoncept uppfyllde alla kriterier som ställdes i kravspecifikationen.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras examensarbetet och hur studien kan implementeras hos företaget. 
Resonemang kring studiens validitet förs och förslag på vidare utveckling och eventuell 
forskning ges.  

6.1 Implikationer 
Det slutliga resultatet av examensarbetet är ett koncept på att icke kundanpassat isolerat 
lasthus som efter projektets avslut levereras till Portsystem. Företaget är fritt att använda sig av 
konceptförslaget och studien vid eventuell vidareutveckling av ett icke kundanpassat isolerat 
lasthus. Förhoppningsvis ger examensarbetet Portsystem en grund att föra utvecklingen vidare 
från och genom att ta del av informationen i denna rapport bör insikt kunna skapas som 
påskyndar arbetet mot framtida slutliga produkter. 

6.2 Projektdiskussion och slutsatser 
Projektet presenterades med en bred utgångspunkt där uppdraget var att utveckla ett 
konkurrenskraftigt isolerat lasthus. Eftersom målet med projektet var att leverera ett koncept 
på en produkt med en mängd ingående komponenter ansågs förstudien vara till stor vikt för 
projektet. Genom en väl genomförd förstudie kunde en kravspecifikation skrivas som gav en 
fingervisning för vilka av de ingående komponenterna det var lämpligt att lägga mest 
utvecklingstid. En stor del av förstudiens samlade resultat bygger på den data som insamlades 
under användarstudien. Under användarstudien besöktes en av Portsystems kunder, kontakt 
söktes med fler men tyvärr uteblev svar och ytterligare kundbesök kunde inte genomföras. De 
slutsatser som kan dras av förstudien efter projektets avslut är det faktum att endast en av 
Portsystems kunder besöktes under projektet vilket kan ha påverkat användarstudiens resultat. 
Risken är att de krav och önskemål denna kund hade endast är vinklade utefter deras 
verksamhet. Det hade varit önskvärt att besöka fler användare av denna typ av produkt för att 
säkerställa att studiens resultat inte blev vinklat och på det sättet missvisande. Dock anses det 
efter projektets avslut att den person som intervjuades och närvarade vid observationen hade 
så stor erfarenhet och kunskap av produkttypen att resultatet troligtvis inte hade blivit 
annorlunda vid fler kundbesök. Detta kan dock inte säkerställas utan att genomföra fler 
kundbesök.  

Gällande utvecklingsarbetet från konceptgenerering till slutligt koncept påskyndades dessa 
faser ur produktutvecklingsprocessen tack vare den tid som lagts ner på förstudien där man 
kunde utläsa vilka kriterier som ansågs vara av störst vikt för projektet.  

Projektet resulterade i ett slutligt koncept som uppfyllde kravspecifikationen vilket får anses 
som ett godkänt resultat. Synd var dock begränsningen av hållfastheten på de sandwichelement 
som kunde hittas under projektets gång. Skulle sandwichelementen tåla större laster hade 
Helhetskoncept 1 eventuellt varit realiserbart och resultatet hade kunnat bli ännu bättre då 
antalet ingående komponenter hade kunnat reduceras ytterligare. Vilket i så fall skulle kunna 
leda till ett sparande av material, färre monteringssteg och en billigare tillverkning av 
produkten.  

Den slutsats som kan dras efter avslutat examensarbete är att ett isolerat lasthus inte kan 
konstrueras med de sandwichelement som använts och undersökts i projektet utan en stöttande 
konstruktion som komplement. Den isolerande funktionen som efterfrågas av kund uppfylls 
redan idag av de kundanpassade isolerade lasthus som företaget tidigare levererat vilket 
innebär att fokus bör riktas mot att optimera konstruktionen snarare än funktionen vid 
vidareutveckling av ett icke kundanpassat isolerat lasthus. Om en kund däremot skulle ha 
specifika önskemål eller krav bör produkten ha konstruerats på ett sätt så att endast mindre 
ändringar krävs för att undvika att utveckling av en helt ny kundanpassad produkt.   
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6.3 Studiens validitet 

6.3.1 Användarstudien 
Eftersom användarstudien endast behandlar en av Portsystems kunder påverkade detta 
studiens validitet. Önskvärt hade varit att intervjua fler användare av produkten men på grund 
av misslyckande vid kontakt med andra kunder samt examensarbetets tidsbegränsning var 
detta inte möjligt.  

6.3.2 QFD 
Vid skapandet av projektets QFD saknades kunskap om hur konkurrenters produkter uppfyllde 
de identifierade intressentkraven vilket ledde till att en konkurrensjämförelse inte kunde 
genomföras och sammanställas. Detta medförde svårigheter att jämföra det slutliga konceptet 
gentemot befintliga isolerade lasthus på marknaden.  

6.3.3 Dimensioneringen 
Då examensarbetet hölls på konceptnivå och ingen fullständig dimensionering har genomförts 
är det omöjligt att avgöra om det slutliga konceptet skulle gå att realisera utan att först 
genomföra en korrekt beräkning av de laster som påverkar lasthuset. 

6.4 Vidare arbete eller forskning 
Eftersom examensarbetet som genomförts endast behandlat projektet på konceptnivå krävs en 
del ytterligare arbete om konceptet ska vara realiserbart i framtiden. Först och främst behöver 
en korrekt dimensionering genomföras där en ordentlig beräkning utav de laster som lasthuset 
kommer utsättas för. När de påverkande lasterna är definierade bör de ingående 
komponenternas dimensioner kontrolleras och eventuellt justeras så att de uppfyller de krav 
som ställs på produkten gällande hållfasthet. Sista steget för företaget blir att ta fram 
ritningsunderlag till produktion för en eventuell tillverkning.  

Förslag på forskningsarbete för företaget är att vidare undersöka om möjligheten finns att 
utveckla lastbärande väggar även till ett isolerat lasthus i form av sandwichelement på ett 
kostnadseffektivt sätt. Realiseras detta i framtiden skulle antalet ingående komponenter kunna 
minskas då ramverket troligtvis kan plockas bort från konstruktionen vilket dessutom förenklar 
både montering och tillverkning. Dessutom slipper man utstickande delar på insidan av 
lasthuset vilket är att föredra ur ett användarvänligt och estetiskt perspektiv. 
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8.1 Bilaga 1 – Gantt-schema 
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8.2 Bilaga 2 – Teknisk specifikation 
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8.3 Bilaga 3 – QFD  
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8.4 Bilaga 4 – Skisser väggkoncept 
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8.5 Bilaga 5 – Skisser takkoncept 
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8.6 Bilaga 6 – Helhetskoncept 1 
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8.7 Bilaga 7 – Helhetskoncept 2 
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8.8 Bilaga 8 – Sammanställningsritning slutkoncept  
 

 


