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Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product 
at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail 
facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. The problem with 
today’s support rail is that it doesn’t meet the requirements set by Fagerhult AB according to 
aesthetics and flexibility. The request is instead a support rail that takes less space, more 
aesthetically appealing and more flexible. 

Methodology – The thesis has followed a product development process, from pilot study until 
prototype. First thing was a time planning to establish milestones to see when different parts of 
the project were supposed to be done. Then a pilot study was made in terms of market research 
and a competitor analysis to get a more complete picture of the today’s market and also what 
the market wanted. From the pilot study a complete requirement specification was made 
together with the customer. By the requirement specification a concept generation started in 
terms of brainstorming and morphologic matrix. The concepts were screened through 
elimination matrices and together with Fagerhult AB. The final concept was chosen from four 
more worked through concepts. Those concepts have all been made in a CAD-environment, 
Solid Edge, and physical prototypes have partially been made to be evaluated in different areas. 
The prototypes were evaluated in aesthetics, installation friendliness and manufacturing cost. 
The final concept was developed into a working prototype.  

Results – Already from the beginning the final result was divided into three different areas, T-
clips, rail and sliding block. The final prototype consisted of a T-clips which was made in two 
pieces, spring steel and sheet metal. This was to offer an installation friendly support rail and 
also to make an opportunity to hide the T-clips which was previously exposed. The rail was 
designed with integrated covers on the ends and the opportunity to fit the sliding block inside, 
this was made to make the support rail more aesthetic appealing and to make sure that focus 
was not taken from the luminaire. The sliding block was then developed to fit inside the rail and 
suspension was offered for the wire loop. That way the wire loop, which is attached to the sliding 
block, could be hidden inside the rail. This resulted in an even more hidden supporting rail. 

To maintain the target value for the supporting rail the material was kept in standard and to 
some extent the construction had elements of already existing functions. 

Restrictions – Because of the lack of time the thesis only dealt with the product development 
process until prototype. The prototype was partially made by the writers themselves because 
Fagerhult AB:s prototype workshop had been busy. Neither FEM-calculations nor simulations 
was made to verify and optimize functions on the prototype, also this because of time 
constraints. 

Keywords – Support rail, pendant luminaires, product development, T-clips, rail, sliding 
block 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med detta arbete var att vidareutveckla en befintlig produkt hos Fagerhult AB. 
Produkten är en bärskena för pendlade armaturer. Bärskenan underlättar positionering av 
armaturen väl monterad i undertaket som den är anpassad för. Problemet med dagens bärskena 
är att den inte uppfyller de krav som Fagerhult AB ställer gällande estetik och flexibilitet. En 
bärskena som tar mindre plats, mer estetisk tilltalande och mer flexibel efterfrågas.   

Metodik - Utförandet av arbetet har följt en produktutvecklingsprocess, från förstudie till 
prototyp. Först gjordes en tidsplanering för att upprätta milstolpar när olika delar i projektet 
bör vara klara. Sedan gjordes en förstudie i form av marknadsundersökning och 
konkurrensanalys för att få en mer komplett bild av hur marknaden såg ut i dagsläget samt vad 
marknaden ville ha. Utifrån förstudien sammanställdes en definitiv kravspecifikation 
tillsammans med kund. Med kravspecifikationens grund påbörjades konceptgenereringen i 
form av brainstorming och morfologisk matris. Koncepten sållades sedan genom 
elimineringsmatriser och tillsammans med Fagerhult. Det slutgiltiga konceptet valdes utifrån 
fyra mer genomarbetade koncept. Dessa koncept är uppritade i en CAD-miljö, Solid Edge, och 
till viss del är fysiska prototyper framtagna för att utvärderas i olika områden. De utvärderades 
i estetik, installationsvänlighet och tillverkningskostnad. Det slutgiltiga konceptet utvecklades 
till en funktionsduglig prototyp. 

Resultat - Det slutgiltiga resultatet hade från början delats upp i tre olika delområden, T-clips, 
skena och glidblock. Den slutgiltiga prototypen bestod av ett T-clips som var tvådelat i fjäderstål 
och tunnplåt. Detta för att erbjuda en installationsvänlig bärskena samt möjligheten att dölja 
T-clipset som förr exponerats. Skenan utformades med integrerade täcklock på ändarna samt 
möjligheten att placera glidblocket inuti skenan, detta för att få en mer estetiskt tilltalande 
bärskena samt att fokus inte skulle tas från belysningsarmaturen. Glidblocket utvecklades för 
placering inuti skenan samt erbjöds upphängning av vajeröglan. På så sätt kunde vajeröglan, 
som fästs i glidblocket, döljas inuti skenan. Detta resulterade i att bärskenan doldes ytterligare.  

För att bärskenan skulle bibehålla målpriset behölls standardmaterial och till viss del hade 
konstruktionen inslag av redan befintliga funktioner. 

Begränsningar – På grund av tidsbristen behandlade arbetet endast 
produktutvecklingsprocessen fram till funktionsprototyp. En prototyp författarna själva till viss 
del fick ta fram därför att Fagerhult AB:s prototypverkstad varit belastad. Varken simuleringar 
eller FEM-beräkningar har utförts på prototypen för att verifiera funktionerna och optimera, 
även detta på grund av tidsbrist. 

Nyckelord – Bärskena, pendlade armaturer, produktutveckling, T-clips, skena, glidblock 

 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 1 

 FÖRETAGET FAGERHULT AB ................................................................................................. 1 

 PAM ........................................................................................................................... 1 

 PROBLEMBESKRIVNING......................................................................................................... 1 

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................ 2 

 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 2 

2 Teorier....................................................................................... 4 

 KOPPLING MELLAN TEORI OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................. 4 

 DEMONTERBART MODULUNDERTAK ................................................................................. 5 

 PENDELARMATUR ............................................................................................................ 6 

 Bärskena .................................................................................................................... 6 

 PRODUKTUTVECKLING ..................................................................................................... 7 

 Produktutvecklingsprocessen .................................................................................. 7 

 STRATEGI .........................................................................................................................8 

 MARKNADSANALYS ..........................................................................................................8 

 FÖRSTUDIE ......................................................................................................................8 

 MATERIAL ........................................................................................................................8 

 Plast ........................................................................................................................... 9 

 Plåt ............................................................................................................................. 9 

 Aluminium ................................................................................................................. 9 

 KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNINGSPROCESS .................................................................. 9 

 TOLKNING FÖR ESTETISKT TILLTALANDE FORMER .......................................................... 10 

 PROTOTYP .......................................................................................................................11 

3 Metod och genomförande .................................................... 12 

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD .......................................................... 12 

 ARBETSPROCESSEN ........................................................................................................ 12 

 GANTT-SCHEMA ............................................................................................................. 13 

 FÖRSTUDIE .................................................................................................................... 13 



Innehållsförteckning 

iv 

 GATE 1 - QFD................................................................................................................. 13 

 Marknadsundersökning ......................................................................................... 14 

 Konkurrensanalys .................................................................................................. 15 

 Gate 1 - Kravspecifikation ...................................................................................... 16 

 Konceptgenerering ................................................................................................. 17 

 GATE 2 – UTVÄRDERING OCH SÅLLNING AV HELHETSKONCEPT ...................................... 23 

 Koncept 1 ................................................................................................................. 23 

 Koncept 2 ................................................................................................................. 25 

 Koncept 3 .................................................................................................................26 

 Koncept 4 .................................................................................................................26 

 Koncept 5 ................................................................................................................. 27 

 Koncept 6 ................................................................................................................ 28 

 VIDAREUTVECKLING GATE 2 ..........................................................................................29 

 PROTOTYPTILLVERKNING ............................................................................................... 31 

 GATE 3 – PROTOTYPER................................................................................................... 31 

 Pughs matris ........................................................................................................... 32 

 VIDAREUTVECKLING UTIFRÅN GATE 3 ............................................................................ 33 

 MATERIALVAL ................................................................................................................ 33 

 KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNINGSPROCESS ................................................................34 

 ESTETISK UTVÄRDERING ................................................................................................34 

 GATE 4 – SLUTGILTIG PROTOTYP .................................................................................... 35 

 DATORSTÖDD MODELLERING ......................................................................................... 35 

 VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................................36 

4 Resultat.................................................................................... 37 

 SLUTGILTIG PROTOTYP I CAD ............................................................................................. 37 

 SLUTGILTIG FYSISK PROTOTYP ....................................................................................... 38 

 Slutgiltig prototyp för skenan .............................................................................. 38 

 Slutgiltig prototyp för T-clips ................................................................................39 

 Slutgiltig prototyp för glidblock ............................................................................39 

 RESULTAT FRÅGESTÄLLNING 1 ....................................................................................... 40 



Innehållsförteckning 

v 

 RESULTAT FRÅGESTÄLLNING 2 ...................................................................................... 40 

 RESULTAT FRÅGESTÄLLNING 3 ....................................................................................... 41 

5 Resultatanalys ......................................................................... 42 

 FRÅGESTÄLLNING 1 .............................................................................................................42 

 FRÅGESTÄLLNING 2 ........................................................................................................43 

 FRÅGESTÄLLNING 3 ........................................................................................................44 

6 Diskussion och slutsatser ........................................................ 45 

 Reliabilitet och validitet ......................................................................................... 45 

 IMPLIKATIONER ............................................................................................................. 45 

 BEGRÄNSNINGAR ........................................................................................................... 45 

 SLUTSATSER ELLER REKOMMENDATIONER ..................................................................... 45 

 VIDARE ARBETE ELLER FORSKNING ................................................................................46 

7 Referenser ............................................................................... 47 

Bilagor ............................................................................................ 51 

 

 

 

 



Introduktion 

1 

1 Inledning 

Detta examensarbetet går igenom produktutvecklingsprocessen kring framtagning av en ny 
flexibel bärskena till pendlade belysningsarmaturer. Examensarbetet har utförts på Tekniska 
högskolan i Jönköping, Maskinteknik – Design och produktutveckling, samt Fagerhult AB. 

 Företaget Fagerhult AB 

Fagerhult AB ingår i koncernen Fagerhultgruppen och är ett av Europas ledande 
belysningsföretag med de främsta marknaderna i Norden och Storbritannien. Fagerhult AB är 
ett multinationellt företag med 3300 medarbetare som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
belysningslösningar för professionella inomhus- och utomhusmiljöer [1]. 

 PAM 

PAM, Product and Application Manager, ansvarar för att iscensätta produktutveckling, 
affärsplaner, prissättning, kommunikation, utbildning och distribution. Det är en roll, som på 
senare år, även kallas för produktägare. I detta arbete har författarna och PAM ett nära 
samarbete då det i slutändan är PAM som äger produkten och vet vad marknaden vill ha. 

 Problembeskrivning 

Både på den svenska och internationella marknaden lanseras ständigt nya belysningssystem. 
För att hänga med i den marknadsdrivna utvecklingen och driva den framåt krävs hela tiden 
uppgraderingar och ett innovativt tänk. 

En framgångsrik belysningsarmatur måste uppfylla kraven hos tillverkaren, installatören och 
konsumenten. Dessa krav utgörs i regel av kostnadseffektivitet, installationsvänlighet, 
belysning och estetik.  

En tillfredställande belysning innebär, bland annat, en belysning som är rätt positionerad. För 
att underlätta positionsjustering av belysningsarmaturer kan de installeras med 
kompletterande flexibla bärskenor som tillåter justering i x- och y-led. 

I och med denna ständiga utveckling har Fagerhult AB kommit fram till att det finns ett behov 
av att ta fram en ny flexibel bärskena. En ny flexibel bärskena som ersätter/kompletterar dagens 
bärskena som inte uppfyller de krav som Fagerhult AB ställer gällande estetik och 
installationsvänlighet, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bärskenans olika komponenter. 

Glidblock T-Clips Bärskena 

Skena 
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en funktionsprototyp för en ny flexibel bärskena 
som håller den standard Fagerhult AB eftersträvar. En hög standard gällande 
installationsvänlighet, estetik, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Detta för att skapa en mer 
konkurrenskraftig och säljande produkt på marknaden. En produkt som kompletterar deras 
nuvarande bärskenor. 

För att kunna genomföra examensarbetet och uppnå syftet så har syftet brutits ned i tre 
frågeställningar som måste besvaras. 

Frågeställning 1: Hur kan en bärskena konstrueras flexibelt och installationsvänligt? 

Frågeställning 2: Hur kan bärskenan utformas för att skapa ett estetiskt värde för 
slutkunden? 

Frågeställning 3: Vilka material- och produktionsval behöver bärskenan för att behålla 
dagens målpris? 

 Avgränsningar 

• Detta examensarbete behandlar produktutvecklingsprocessen, från förstudie till 
funktionsprototyp. Prototyper kommer att tillverkas i en mindre mängd med inslag av 
manuella och hantverksmässiga metoder i en prototypverkstad. Konstruktionen 
beaktar därför inte tillverkningskrav som normalt slutprodukten kräver.  
I annat fall måste underlaget som legat till grund för att ta fram det slutgiltiga konceptet 
och prototypen utvecklas vidare till en ny grund för tillverkning, det avser detta arbete 
inte att utföra.  
Avgränsningen avser allt från funktionsprototyp [2] till färdig produkt, se figur 1. 

 

Figur 2. En förenklad modell av produktutvecklingens process. 
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• Ett produktutvecklingsprojekt omfattar normalt sett en lång period med många olika 
roller inblandade. Eftersom examensarbetet är på 15 HP, tjugo timmar i veckan, så 
fortlöper projektet i halvfart. Detta betyder att processen kommer att vara kortare och 
antalet roller är begränsade. 
 

• Vid undersökning av installationsvänligheten kommer endast personer som Fagerhult 
har till förfogande att ingå i studien, exempelvis elektriker som installerar armaturerna 
på plats. 
 

• Det finns en stor mängd olika armaturer i sortimenten. Detta arbetet är enbart anpassat 
för pendlade armaturer. 
 

• Bärverket, som den pendlande armaturen hängs upp i, benämns för modulundertak 
och finns i två olika varianter [3]. Detta arbetet begränsas till undertak som är 
demonterbara. 
Kantutformningen på akustikplattorna finns i många olika varianter. I detta arbetet tas 
endast A- och D-kant i beaktning, se figur 4 kapitel 2.2 ”Demonterbart 
modulundertak”. 
 

• Slutkunden i detta arbetet är PAM. PAM:s åsikt avgör därför vad som är estetiskt 
tilltalande. Alla undersökningar gällande estetiken kommer att jämföras och verifieras 
med PAM:s åsikt. 
 

• Val av material är ett omfattande område. Detta arbetet avser endast att undersöka fyra 
olika material som används i dagens bärskenor. Undersökningen avser inte att göra en 
djup materialstudie utan endast se till de uppenbara materialegenskaperna som 
funktionen kräver samt att kostnad tas i beaktan som exempelvis pris per kg material. 
Kostnaden för materialet hämtas från CES EduPack där endast kostnaden för 
råmaterialet används, normalt sett förekommer olika legeringar med olika kostnader 
men det avser detta arbete inte att ta i beaktan. En rekommendation baserad på 
expertis från Fagerhult AB kommer också att ges. 

• Produktionsval görs ihop med experter på Fagerhult. Arbetet kommer enbart beakta 
styckpriset vid tillverkning av 10 000 stycken/år av referensens bärskena jämfört med 
10 000 stycken/år av författarnas bärskena. Dock presenteras inte styckpriset i 
rapporten utan enbart den procentuella marginalen. 
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2 Teorier 

Kapitlet visar den teoretiska grund som använts i studieupplägget. Den teoretiska grunden 
fungerar som en bas för analys av resultatet på frågeställningarna som formulerats, men 
visar också en förklaring på orsakssamband. Även delar som varit väsentliga och centrala 
beskrivs. 

 Koppling mellan teori och frågeställningar 

Första och andra frågeställningen är direkt kopplade till ursprungsproblemet. Tredje 
frågeställningen baseras på underlag från insamlade data ur frågeställning ett och två. Detta 
visualiseras i figur 3. 

 
Figur 3. Trädet visar kopplingen mellan teori och frågeställning. 

För att ge en teoretisk grund till de tre frågeställningarna behandlas utvalda faser ur 
produktutvecklingsprocessen samt beskrivs teorin kring områdena ”Demonterbart 
modulundertak”, ”Pendelarmatur” och ”Bärskena” för att få en bredare överblick.  

För att ge en teoretisk grund till första frågeställningen ”Hur kan en bärskena konstrueras 
flexibelt och installationsvänligt” behandlas två områden i det teoretiska ramverket, se nedan. 

• Marknadsanalysen ger information om kundbehov och viktiga tekniska kriterier. 
Informationen talar också om vad som är installationsvänligt och flexibelt sett utifrån 
kundens perspektiv. 
 

• Undertaken behandlas därför att de har en avgörande roll vad gäller flexibilitet och 
installationsvänlighet. Förutsättningarna ser olika ut från undertak till undertak 
beroende på vilken typ av undertak som används och vilka moduler som befinner sig i 
undertaket. 
 

För att ge en teoretisk grund till andra frågeställningen ”Hur kan bärskenan utformas för att 
skapa ett estetiskt värde för slutkunden?” behandlas två områden i det teoretiska ramverket, 
se nedan. 

• Marknadsanalysen, som nämnt ovan, har i denna frågeställningen en betydande roll. I 
analysen diskuteras det estetiska värdet med slutkunden, PAM, och elektriker som 
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installerar belysningsarmaturen. Detta sker i form av kvalitativa intervjuer. 
 

• Tolkning för estetiskt tilltalande former behandlas för att ge en förståelse på vilket sätt 
människor tolkar former och vilka parametrar som är av betydelse. 
 

För att ge en teoretisk grund till tredje frågeställningen ”Vilka material- och produktionsval 
behöver bärskenan för att behålla dagens målpris?” behandlas två områden i det teoretiska 
ramverket, se nedan. 

• Materialval behandlas för att få en djupare kunskap kring de material som används 
idag samt undersöka och jämföra dagens material i bärskenan mot andra alternativ. 
Avsnittet behandlas också för att få en inblick i vilka parametrar som ska tas i 
beaktande vid materialvalet och utformningen av produkten för att göra den 
kostnadseffektiv. 
  

• Tillverkningsprocess behandlas för att vidare ge en djupare förståelse kring hur man 
på ett ekonomiskt hållbart sätt kan tillverka produkter för att minimera 
produktionskostnaderna. 

 

 Demonterbart modulundertak 

Ett demonterbart modulundertak består av en bärkonstruktion med tillhörande akustikplattor, 
se figur 4. Bärkonstruktionen, som akustikplattorna vilar på, hänger i vajrar som i sin tur är 
fastspända i taket. Bärkonstruktionen erbjuder upphängning av olika sorters armaturer 
samtidigt som det ska vara flexibelt vid förflyttning av armaturer. Bärkonstruktionens profil är 
T formad och kallas för T-profil. 

 
Figur 4. Till vänster synes bärkonstruktionen med tillhörande akustikplattor och till höger 
syns bärkonstruktionens tvärsnitt som kallas T-profil [4]. 

Modulundertakets akustikplattor har till uppgift att på ett enkelt och estetiskt sätt dölja 
moduler i undertak och skapa en god ljudmiljö genom att absorbera ljud. Akustikplattorna finns 
i olika kantutföranden, detta för att erbjuda varierande applikationsområden. Två förkortade 
benämningar som används för synligt och dolt bärverk är ”VTB” respektive ”HB”. ”VTB” står 
för ”Visible t-bar” och HB står för ”Hidden bar” [5], och som förkortningen antyder betyder det 
synlig respektive dold T-profil. Figur 5 visar de olika förhållandena. 

Modulundertaken kan komma i flera olika dimensioner, relevant för detta arbete är 600x600 
mm ”L600” och 625x625mm ”L625”. 

Akustikplatta 

 
T-profil 

 

Tvärsnitt 
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Figur 5. Figuren illustrerar olika kantutföranden från kant A till D. A tillhör VTB, B limmas 
mot tak medan C och D tillhör HB [6]. 

Relevant för detta arbete är A- och D-kant. Då T-profilen är synlig i A-kant dold i D-kant medför 
det att akustikplattornas synliga sida är i olika avstånd från T-profilen, se figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Figuren illustrerar avståndet mellan T-profil och akustikplattans synliga sida. 

 Pendelarmatur 

Pendel är benämningen för armaturer som ej är direkt infästa i taket utan de hänger i vajrar 
som är spända till taket. Ordet armatur används främst som benämning för utrustningsdetaljer, 
kåpor, skydd, skal till belysning och VVS. Relevant till detta arbete är då benämningen 
“pendelarmatur”. 

En pendelarmatur är ofta fäst till en bärskena som i sin tur är fäst i undertaket. Bärskenan 
erbjuder enkel positioneringsjustering av pendelarmaturen. 

 Bärskena 

Bärskenan består av ett helhetssystem som erbjuder upphängning av pendlade armaturer. 
Bärskenan erbjuder flexibilitet för armaturen eftersom det går att förskjuta den i både x- och y-
led längs taket. En flexibel bärskena innebär också att den går att montera i olika sorters tak. I 
bärskenan inkluderas T-clips, skena och glidblock för upphängning av vajerögla. T-clipsen 
fäster man i T-profilen och skenan fästs i T-clipsen, sedan fäster man vajeröglan på glidblocket 
som löper i skenan. I dagsläget finns flera bärskenor som passar L600- och L625-VTB-tak men 
ingen bärskena som kan monteras både i VTB- och HB-tak, se avsnitt 2.14 ”Demonterbart 
modulundertak” 

Som referensmodell i detta arbete används en av Fagerhults bärskenor som även syns i figur 7 
nedan. Den är även benämnd som ”Fagerhult 1” i QFD:n. 
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Nedan förtydligas hur ”T-clips”, ”skena” och ”glidblock” installeras. Bärskenan som installeras 
på bilderna är referensmodellen.  

1. Sätt T-clips på plats 
2. T-clips vrids på T-profilen 
3. Skenan placeras i T-clipsen 
4. Sätt dit glidblock 

  

 
Figur 7. Figuren visar bärskenans komponenter och hur det monteras. 

 

 Produktutveckling 

Produktutveckling inom maskinteknik inriktar sig mot de tekniska områdena och omfattar 
både konstruktion samt industridesign och båda dessa riktar sig mot att produkten ska kunna 
framställas industriellt och introduceras på marknaden. Ett produktutvecklingsprojekt 
omfattar flera olika faser och det finns flera olika system/metoder för hur dessa faser ska 
bedrivas. Metoderna används för att öka effektiviteten i ett produktutvecklingsprojekt och bidra 
till hög kvalitet för konsumenten. Vanligt är att företag har utvecklat egna metoder som är 
anpassade för verksamheten [7]. 

 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är benämningen på det förlopp som omfattar framtagandet av en 
ny produkt i ett företag eller organisation. Detta förlopp innefattar idégenerering, 
produktutformning, beaktande av hållbarhet och marknadsundersökningar/analyser för att 
sedan gå vidare till konstruktion, tillverkning och marknadsföring, se figur 8 [8]. I detta arbetet 
benämns steget ”produktspecifikation” som kravspecifikation. 
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Figur 8. Produktutvecklingens faser [8]. 

 Strategi 

Förr stod oftast periodiska strategiska planer som huvudplaneringen hos större företag, detta 
skedde ungefär vart femte år. Tiden emellan extrapolerades, vilket betydde att man exempelvis 
förutspådde marknaden fem år framåt. Dagens utveckling sker dock i ett högre tempo där 
förändringar sker dagligen. Därav måste den strategiska planeringen kunna möta 
förändringarna och ha en hög flexibilitet. Gantt-schemat är en form av strategisk planering som 
snabbt åskådliggör projektets olika tidslinjer [9]. 

 Marknadsanalys 

Marknadsanalys inom produktutveckling är ett brett område. Analysen omfattas av 
kundkategorier/marknadssegment, marknadspotential, marknadspenetrering och 
marknadsandelar [10]. 

Marknadsanalysens upplägg bestäms utifrån behovet/problemet som har identifierats inom 
företaget. Man bestämmer vilka individer som ska ingå och vilka tekniker man avser nyttja [11]. 
Analysen syftar till att finna för- och nackdelar för en produkt som antingen ska uppgraderas 
ur befintligt sortiment eller en helt ny produkt på marknaden. Då jämför man mot konkurrenter 
för att kunna skapa sig en förståelse för hur marknaden fungerar och därefter kunna anpassa 
produkten till kunderna. 

 Förstudie 

I förstudien upprättas en problemanalys där bakgrundsmaterial tas fram så som marknad, 
design och teknik. Viktigt är att olika kompetensområden tas med för att täcka hela problemet. 
För att undvika felaktigheter vid undersökning av olika tekniska lösningar, utförs 
undersökningen okritiskt. Detta för att inte starta resurskrävande konstruktions- och 
utprovningsarbete på felaktiga grunder. Det kostar även stora summor pengar om felaktigheter 
upptäcks i sent skede i produktutvecklingsprocessen, vilket kan leda till omfattande ändringar 
och omkonstruktioner. Det är därför viktigt att täcka så mycket som möjligt under förstudien 
för att undvika höga kostnader och för att förstudien fungerar som ett underlag till 
kravspecifikationen [12]. 

 Material 

De material som valts att undersökas presenteras nedan. 
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 Plast 

Plast är ett intressant material under ständig utveckling. Konstruera i plast ökar designfriheten, 
i jämförelse med konstruktioner i metall är plast lätt och integrering av flera olika funktioner 
kan underlättas. 

Gällande produktion är plaster oftast efterbearbetningsfria, ingen rengöring eller avgradning 
krävs, vilket höjer effektiviteten och sänker kostnader. Plastkonstruktionen får även rätt 
ytstruktur och färg från början vilket leder till ytterligare kostnadsbesparingar. 

Energiåtgången vid framtagning av plastdetaljer och metalldetaljer skiljer sig. Plastdetaljer 
kräver betydligt mindre energi, vid tillverkning blir även den totala oljeförbrukningen mindre. 

Samtidigt som det finns fördelar med plast ställs det också stora krav på konstruktion och 
materialval. Säkerhet och kvalitet får inte äventyras samtidigt som kraven ska tillgodoses, 
därför utförs en rad tester parallellt med utvecklingen. Rätt plast ska också väljas beroende på 
applikationsområde, plast erbjuder ett brett sortiment [13]. 

 Plåt 

Plåt finns i en mängd olika tjocklekar, kvaliteter och hårdheter för diverse 
applikationsområden. Balansen mellan funktion och kostnad är god. 

I produktion är plåt flexibelt på så sätt att snabba omställningar kan träda i kraft vid sena 
ändringar som är kopplade till produkten. Stansning, bockning, svetsning och lackering är 
processer som plåten går igenom vid produktion [14]. 

Tunnplåt  

Tunnplåt, tunn kallvalsad stålplåt för kallformning, används inom flera industrier 
Fordonsindustrin, vitvaruindustrin, möbelindustrin och byggsektorn är några. Många olika 
varianter finns att välja mellan och det som skiljer sig är den procentuella sammansättningen 
av kol, mangan, fosfor och svavel. En tjocklek på max tre millimeter kan uppnås [15]. 

Fjäderstål 

Fjäderstål behöver ha hög hållfasthet för att kunna ändra formen utan att plasticera. Vid 
plastisk deformering förstörs fjädringsfunktionen. Beroende på vilken hållfasthet som 
efterfrågas kan den justeras genom anlöpningstemperaturen. Fjäderstålets sammansättning 
består av kol, kisel, mangan, krom, nickel, molybden och vanadin. 

 Aluminium 

Efter järn är aluminium den mest använda metallen världen över och omkring 8 % av jordens 
tillgångar består av aluminium. Tillgången på materialet är i princip obegränsad. 

Det är främst den låga vikten, den höga hållfastheten, formbarheten, den enkla bearbetningen 
och den goda förmågan att leda värme och elektricitet som gör aluminiumet så attraktivt. 

Vid återvinning krävs endast 5 % av utvinningens energitillförsel vilket betyder att 
växthusgaserna minskar med 95 % [16]. 

För att uppnå hög hållfasthet används legeringar bestående av koppar, kisel, magnesium, 
mangan och krom [17]. 

 

  Kostnadseffektiv tillverkningsprocess 

Vid val av tillverkningsprocess utgår man ifrån produkten och inte ifrån egna erfarenheter. 
Materialval, funktionskrav, toleranser, produktens geometri, antalet tillverkade enheter och 
kostnaden är faktorer som styr valet av tillverkningsprocess [18]. 

I alla produkter är materialet alltid en del av kostnaden, resten faller på tillverkningsprocessen. 
För att minimera tillverkningskostnaderna finns fyra grundläggande regler man bör förhålla 
sig till [19].  
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1. Använd standardkomponenter och standardmaterial så långt det går. Det minskar 
mängden verktyg som behövs och bidrar även till en förhöjd återvinning. 

2. Simplifiera processen. Varje moment som tillförs i processen är en kostnad, exempelvis 
montering och efterbearbetning av materialet. 

3. Enkel montering sparar tid och tid är pengar, varje minut räknas som en kostnad. 
4. Desto högre krav som ställs på produkten desto dyrare blir den. Onödigt höga krav 

leder till ökad materialkostnad då materialet måste prestera högre än vad som behövs. 
  

Figur 9 visar ett exempel på sambandet mellan kostnad och volym. Exemplet visar en penna 
som ska vässas, där y-axeln är kostnaden och x-axeln är volymen. På prototypstadiet skulle det 
bli mest kostnadseffektivt att vässa pennan med en kniv, men vid högre volym krävs ett 
snabbare tempo med mer avancerad utrustning och då blir kniven dyrast [19].   

 

Figur 9. Sambandet mellan kostnaden för att vässa en penna och volymen [19]. 

  Tolkning för estetiskt tilltalande former 

En gemensam nämnare finns på olika produkters värde och den är i form av pengar. Köparen 
betalar för en vara om priset anses matcha värdet. Det mest betydelsefulla vid köpet är 
bytesvärdet produkten representerar. Bytesvärdet innebär graden av intryck som produkten 
kan uppfylla hos köparen för att tillfredsställa behoven. Ställs en köpare i valet mellan två 
produkter som är snarlika så köps den som ser bäst ut i kundens ögon [20]. 

Syntolkning sker exempelvis genom att man kollar på en produkt och ett ljusintryck skickas till 
hjärnans syncentrum. Där tolkas former på olika sätt av olika människor beroende på vad 
människan har att jämföra med i sin begreppsvärld. Oftast grupperar hjärnan de enkla 
formerna för att bäst beskriva upplevelsen. Enkelheten kan delas in i minsta antal lätt 
igenkännbara delar, enkla och kontinuerliga linjer, symmetri eller slutna former. Om 



Teori 

11 

upplevelsen är för enkel och enformig blir den ointressant samt om den är för komplicerad blir 
den obegriplig och rörig. Ett jämviktstillstånd bör uppnås där stimulans för individen eftersöks 
[21]. 

Huvudformerna skapar det första intrycket. De berättar om hur något är. Rundade former 
upplevs oftast som mjuka och tillmötesgående i jämförelse med skarpa och kantiga former som 
oftast upplevs frånstötande och spända. Ytor som består av metall upplevs hårda och mörka 
former indikerar tyngd. [22]. 

  Prototyp 

Det finns flera syften till att ta fram en prototyp. En prototyp kan vara en fysisk prototyp eller 
en virtuell prototyp, t.ex. 3D-modeller i CAD eller 3D-printade modeller. 

Virtuella prototyper är bra då man kan se om konstruktionen är anpassad för den miljö 
produkten är lämpad för, exempelvis kan den virtuella prototypen placeras i det område den är 
avsedd för. Det är också kostnad- och tidseffektivt. 

Fysiska prototyper möjliggör även att en viss känsla för storlek och form kan visualiseras. 
Funktionsprototyper kan testas i ett labb för att verifiera den tekniska lösningen [23].
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3 Metod och genomförande 

Arbetet har följt en strukturerad produktutvecklingsprocess med dess tillhörande metoder. 
Metodiken har teoretiska belägg och beskrivs i kapitlet nedan. Arbetsprocessens upplägg 
beskrivs i form av ett träddiagram och återfinns under kapitlet ”Arbetsprocessen”.  

 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning, ”Hur kan bärskenan konstrueras flexibelt och 
installationsvänligt?”, kommer en eller flera konkurrenters produkter att köpas in för att testas 
i verkstad, demonteras och analyseras. Installationsvänligheten utvärderas i form av en 
kvalitativ djupintervju där en fokusgrupp används, se bilaga [1]. Tilldelad elektriker och PAM 
är den fokusgrupp som kommer intervjuas. 

Studiens andra frågeställning, ”Hur kan bärskenan utformas för att skapa ett estetiskt värde 
för slutkunden?”, görs i samverkan med PAM. Kontinuerliga möten förs under projektets gång. 
Här förs också en intervju, precis som i frågeställning ett, där det estetiska värdet diskuteras 
med PAM och tilldelad elektriker, se bilaga[1]. En mindre visuell utvärdering sker också där 10-
15 oberoende personer kommer att få möjligheten att jämföra referensen mot den slutgiltiga 
prototypen i ett rum och lämna sin åsikt kring det estetiska, se 3.13 ”Estetisk utvärdering”. 
Utvärderingens syfte är att verifiera prototypens estetik gentemot PAMs åsikter kring vad som 
är estetiskt tilltalande, se bilaga [1], samt vad teorin påstår, se kapitel 2.12 ”Tolkning för 
estetiskt tilltalande former”. 

Den tredje och sista frågeställningen, ”Vilka material- och produktionsval behöver bärskenan 
för att behålla dagens målpris?”, baseras på frågeställning ett och två. En mindre undersökning 
på fyra olika material, se kapitel 2.8 ”Material”, utförs där rekommendationer kommer ges som 
baseras på expertis och handledning från Fagerhult AB. Produktionsvalet tar endast hänsyn till 
vad det kostar att tillverka 10 000 stycken bärskenor av referensen jämfört med 10 000 stycken 
bärskenor från den slutgiltiga prototypen. 

 Arbetsprocessen 

Processen delades upp i fyra gates för att få en struktur på arbetet och delmål att uppnå. En 
grundläggande studie av problemet gjordes i förstudien och där upptäcktes också att problemet 
måste brytas ner i delproblem. T-clips, skena och glidblock för vajerupphängning var tre olika 
områden som huvudproblemet delades upp i. Arbetet med delproblemen behandlades parallellt 
under processen, detta för att enklare kunna följa de enskilda koncepten. De tre delproblemens 
knutpunkt blev den slutgiltiga prototypen. Den slutgiltiga prototypen blev resultatet av 
utvecklingen på helhetskoncepten. Därefter gjordes en mindre undersökning på fyra olika 
material som används idag och två av dem blev rekommenderade för detta arbetet. Slutligen 
utfördes en studie på val av tillverkningsprocess för att behålla målpriset. Med expertis och 
information från Fagerhult AB så undersöktes kostnaden för att tillverka 10 000 stycken av den 
slutgiltiga prototypen i jämförelse med 10 000 stycken av referensen. 

Processen visas i figur 10 och har förankring i teorin men följer inte de exakta stegen som 
beskrivs i kapitel 2.3.1 ”Produktutvecklingsprocessen”, det är främst vid nyutveckling som man 
strikt följer alla steg. Istället behandlar processen utvalda delar ur 
produktutvecklingsprocessen, detta för att arbetet inte berör serietillverkning och 
marknadslansering. 
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Figur 10. Arbetets upplägg. 

 Gantt-schema 

Schemat består av en x- och y-axel, där y-axeln innehåller alla aktiviteter och x-axeln 
representerar tiden. De horisontella linjer som löper över x-axeln åskådliggör snabbt 
tidsåtgången för de olika aktiviteterna, även start- och slutpunkt för huvudaktiviteterna [24].  

Det första momentet som utförs är Gantt-schemat. Det har fungerat som en strukturerad 
tidslinje där aktiviteterna löpt både parallellt och i serie. Schemat har även använts för att få en 
god överblick om när moment bör utföras för att kunna hålla olika deadlines och när olika 
milstolpar, ”Gates”, äger rum. Gantt-schemat återfinns i kapitel 8 ”Bilagor” som bilaga [2]. 

 Förstudie 

Redan i uppdragsbeskrivningen till arbetet gavs kriterier på vad den nya bärskenan skulle 
sträva efter att uppnå och därmed var en stor del av förstudien redan klar. Utifrån detta 
påbörjades förstudien och den bestod av mycket research på internet och hur andra har löst 
liknande problem. I början på förstudien låg fokus på att finna helhetslösningar till problemet 
då kunskapen kring området var bristfällig. Precis som beskrivits i ”Arbetsprocessen” bröts 
problemet sedan ner i tre delproblem, T-clips, skena och glidblock för vajerupphängning. 
Istället för att finna helhetslösningar låg fokus nu på tre olika förstudier för alla tre delproblem.  

 Gate 1 - QFD 

För att kundens krav och önskemål ska kunna nyttjas av produktutvecklingsteamet bör 
önskemål och krav översättas till tekniska krav och konstruktionsspecifikationer. Detta kan 
göras med hjälp av en QFD [25].  

QFD fungerar som ett verktyg för komplicerade projekt. QFD kan leda till en reducering i tid 
som det tar att designa en produkt, reducerade kostnader och även bidra till en mer effektiv 
kommunikation mellan projektets medlemmar. I teorin är QFD utformat så att kundens krav 
och önskemål tas i beaktning genom hela projektet [25]. 
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Idag utvecklas främst befintliga produkter snarare än utveckling av helt nya. QFD:n är främst 
ett hjälpmedel för utveckling av befintliga produkter. Metoden kopplar ihop 
produktframtagningsprocessen från kundbehov till krav och fungerar som ett underlag till 
kravspecifikationen. 
Metodens utgångspunkt är kvalité, vilket i sammanhanget betyder att en produkts kvalitet 
definieras av kundens upplevelse av produkten. 

Kundens behov kartläggs och viktas. Viktningen visar vilka behov som är viktigast. Kundens 
behov ställs sedan mot de tekniska kriterierna. Därefter görs en bedömning hur starkt behoven 
är kopplade till kriterierna. 

I QFD:n finns fyra processteg som alla beskrivs i form av matriser, praxis är att steg ett och fyra 
endast används. I detta arbete användes steg ett, två och fyra, se bilaga [3].  

Stegen nedan beskriver de fyra processtegen. 

1. Startar med en marknadsundersökning, utifrån insamlade data om kundens behov, 
krav och förväntningar fastställer man mål. 
 

2. I steg två utför man en konkurrensanalys. Precis som det låter analyserar man 
konkurrenter, vilka är dem, vad erbjuder dem och hur bemöter de kundens krav och 
önskemål. 
 

3. Interna utvecklingsinsatser pågår ständigt, genom identifikation av dessa ökar man 
acceptansen för produkten på marknaden. 
 

4. I sista steget går man vidare med steg ett. Kundens behov, krav och förväntningar 
översätts här till konstruktionsparametrar.  

 
Steg 4 kan ses som fastställande av kravspecifikation. 

 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning är ett viktigt förstasteg i produktutvecklingsprocessen. Det är här 
kundkrav och kundbehov till stor del upptäcks. I detta arbete var redan kundkrav och 
kundbehov upptäckta, det var utifrån det uppdraget skapades. Men för att konkretisera och 
utveckla dessa behov och krav utfördes intervjuer med två kundgrupper, PAM och elektriker. 

3.5.1.1 Datainsamling 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar krävdes insamling av data kring de berörda 
områdena. Detta kan ske på flera olika sätt. Befintliga dokument, test och prov, olika former av 
självrapporteringar, attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter är några av 
tillvägagångssätten för insamling av information [26]. Relevant för detta arbete var främst 
intervjuer och observation.  

I detta arbetet ansågs semistrukturerade kvalitativa intervjuer vara det bästa 
tillvägagångssättet då det var viktigt att fånga in de två olika målgruppernas uppfattning kring 
de områden som arbetets frågeställningar berör, installationsvänlighet och estetik. Detta 
innebar att frågorna var utformade inom relevanta områden som skulle beröras men att också 
intervjupersonerna hade stor frihet att utforma svaren. Det är viktigt att välja ut rätt personer, 
rätt undersökningsområde och utforma undersökningen på rätt sätt för att undersökningen ska 
anses som relevant [27]. Intervjuerna utfördes audiovisuellt vilket innebär att samtalen 
spelades in och bokfördes i ett dokument [28]. Detta för att på ett noggrant och strukturellt sätt 
kunna ringa in och identifiera kundbehoven och kundönskemålen. 
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Valet av kundgrupp föll på PAM eftersom PAM har helhetsansvaret över produkten och expertis 
inom behoven samt kunskap om hur produkten ska utformas så att den passar in med övriga 
produkter i sortimentet. 

Elektrikerna är den andra kundgruppen. Det är oftast de som köper in produkten från 
producenten och sedan erbjuder produkten till sina respektive kunder för att sedan installera 
dessa på plats. För att skapa en attraktiv produkt för en elektriker att köpa in måste dennes 
behov tas i beaktande vid produktutformning.  

Intervjuerna genomfördes på vald plats i Fagerhults anläggning. Den första intervjun 
genomfördes med PAM och var 23 min lång. Den andra intervjun genomfördes med en 
elektriker och var 31 min lång. Tre personer närvarade vid båda intervjuerna, författarna själva 
som höll i intervjun och intervjupersonen.  

Se bilaga [1] för intervjufrågor och bearbetad intervju. 

Utöver intervjuerna samlades information kring de olika områdena in under hela arbetes gång 
och den grundades till stor del på expertis från sakkunniga från Fagerhult AB. Olika företag 
bidrog även med data ifrån deras hemsidor. Litteraturen kring områdena var begränsad och i 
stor mån ej relevant för arbetet, därför har det försummats ur rapporten. 

 Konkurrensanalys 

Konkurrenterna identifierades via informationssökning på internet och information från 
Fagerhult AB. Genom att undersöka vilka företag som erbjöd liknande produkter och vilken 
målgrupp produkten vände sig mot kunde ett antal konkurrenter fastställas. Därefter 
utvärderades vilken konkurrent som hade de största konkurrensfördelarna. De flesta 
konkurrenterna hade liknande lösningar, därför försummades alla utom en som framstod ha 
produkter med flest konkurrensfördelar. Konkurrentens produkter köptes sedan in med hjälp 
av Fagerhult AB. Konkurrenten utvärderades sedan tillsammans med de bärskenor som fanns 
i Fagerhults sortiment. Utvärderingen skedde i labb som Fagerhult AB hade till förfogande. 

Figur 11 nedan visar fyra olika artiklar varav två från konkurrenten och två från Fagerhult AB. 
Baserat på den tidiga kravspecifikationen skedde utvärderingen genom en uppdelning av de 
viktigaste funktionerna. Justerbarhet, förmontering, installation och utseende var fyra olika 
funktioner som ansågs vara mest relevanta.  
Utvärderingen dokumenterades i kolumner för att underlätta tillvägagångssättet och få en 
struktur att följa.  
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Figur 11. Konkurrensanalysen. 

 Gate 1 - Kravspecifikation 

Den första gaten med Fagerhult hölls i slutet på QFD-fasen. Syftet med denna gaten var att 
etablera en mer konkret kravspecifikation än den som tilldelades i arbetets början, se bilaga [4]. 
Det var tvunget att etablera kravspecifikationen innan sökningen för tekniska lösningar 
påbörjades, då den fungerar som en sammanställning av riktmärken dit projektet ska. 
Informationen i kravspecifikationen ska också kunna användas som referens för utvärdering av 
lösningarna och den slutliga produktlösningen. Under konstruktionsprocessens gång 
uppdateras och utvecklas ofta kravspecifikationen eftersom kunskapen om produkten ökar 
kontinuerligt [29]. 

Kravspecifikationen fastställdes genom diskussioner och intervjuer med handledare och PAM 
från Fagerhult AB. Ena delen av kravspecifikationen grundades utifrån intervjuerna med PAM 
och elektrikern. Den andra delen av kravspecifikationen grundades utifrån diskussionerna 
kring QFD:n, där expertis och handledning från Fagerhult AB var en nyckel för att få med de 
mest relevanta kraven. Sammanslagningen av båda delarna skedde under gate 1 där alla 
inblandade samlades i ett möte, förutom elektrikern.  
De förgivna kundkraven, det fullständiga resultatet ur QFD:n, intervjuerna med PAM och 
elektrikern och konkurrensanalysen presenterades i form av en powerpoint. Därefter 
fastställdes den fullständiga kravspecifikationen, se bilaga [5]. 

Några av de viktigaste kraven: 

• Passa L600 
• Passa VTB 

• Passa profilstorlek 25 mm 
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• Tåla 30kg dragkraft 
• Erbjuda förskjutning i x- och y-led 

 Konceptgenerering 

Konceptutvecklingsfasen kan många gånger utföras ostrukturerat vilket leder till halvdana 
produktkoncept. Exempelvis kan man misslyckas med att noggrant överväga lämpligheten för 
varje koncept, även att man inte beaktar alla kriterier från kravspecifikationen. En strukturerad 
konceptutvecklingsfas minskar dessa problem och ger även alla projektmedlemmar en stegvis 
metod att förhålla sig till. 

En vanlig metod för detta är konceptgenereringsmetoden i fem steg. Metoden som syns i figur 
12 ses som en linjär metod men oftast är den iterativ vilket betyder att man under processen 
kan gå tillbaka i de olika stegen och utföra förändringar.  
I det första steget utvecklar man en generell förståelse för problemet, vilket kan innebära att 
man identifierar olika delproblem som huvudproblemet ska brytas ner i. Därefter utför man 
något som liknar en benchmarking, där man jämför hur andra företag har löst liknande 
problem. All kunskap som samlats in via benchmarkingen används sedan för att generera 
konceptlösningar internt i projektgruppen och under detta steg använder man exempelvis 
”brainstorming”. I nästa steg organiseras och kategoriseras alla olika lösningar till 
delproblemen. Detta kan exempelvis ske med hjälp av en konceptkombinationstabell. I sista 
steget utvärderas de framtagna koncepten och man utför en reflektion av processen som 
fortlöpt [30]. 

 

Figur 12. Konceptgenereringens fem steg. 
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Konceptgenereringmetodens två första steg kan översättas till de redan utförda stegen 
”förstudie”, ”marknadsanalys”, och ”konkurrensanalys”. Det tredje steget kan översättas till 
”konceptgenerering”, vilket kan utföras med olika metoder för att optimera processen. I steg 
fyra organiseras och kategoriseras alla dellösningar och i steg fem utförs en utvärdering som 
kan översättas till ”konceptsållning”. I detta arbete görs steg tre, fyra och fem i flera omgångar. 

3.5.4.1 Brainstorming 

Den mest kända och använda kreativa metoden för att generera lösningskoncept är 
brainstorming. Det är en gruppaktivitet ämnat för 5-15 personer men används också av mindre 
grupper [31].  
Brainstorming är designat så att en stor mängd idéer och lösningar genereras på ett strukturerat 
tillvägagångssätt, metoden erbjuder tankefrihet samt friheten att utforska idéer. Syftet är att 
stimulera gruppen och enskilda individer till att bidra med nya idéer och dellösningar samt att 
uppmana till idékvantitet före idékvalitet [32]. 

Fyra grundregler ska beaktas vid brainstorming. 

• Kritik ska ej tillåtas då det genomförs i ett senare skede. Alla idéer ska vara neutrala 
och fria från både positiva och negativa kommentarer.  

• Kvantitet är viktigt eftersom möjligheten till en bra idé ökar med ett större urval av 
idéer. 

• Tankegången bör vara så obegränsad som möjligt. Gärna okonventionella lösningar 
där man arbetat utanför boxen. 
 

För att förenkla idégenereringen delades den upp i tre olika kategorier, detta för att komma på 
tekniska lösningar som är oberoende av varandra och på så sätt uppmuntra till fler 
kombinationer som i slutändan utgör helhetslösningar.  

Kategori ett nedan ramar in olika lösningsförslag för upphängning av vajer med ögla. 
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1.1 Bockat fjäderstål med utstansat hål för öglan. Utformningen gör att vajern självlåses. 

1.2 En kula med ett spår i mitten som vajern ska ligga i. Denna kan utformas i olika 
former men samtidigt behålla sin funktion. 

1.3 En krok gjord i tunnplåt. 

1.4 Samma funktion som 1.1 men annan utformning. 

1.5 En klassisk krok. 

1.6 En stav med spår där öglan ska träs på. 

1.7 En halverad kula med hål i mitten för vajern och en ”stolpe” som öglan träs runt. 

1.8 Två kulor med gängor i samt en gängstav som gängas i kulorna.  

1.9 Bockat fjäderstål som har en fjädrande självlåsning. 

 

 

Kategori två ramar in lösningsförslag för utseendet på profilen hos bärskenan  

 

2.1 Bockad plåt, likt referensmodellen 
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2.2 Bockad plåt 

2.3 Strängpressad aluminium/plast-profil 

2.4 Strängpressad aluminium/plast-profil 

2.5 Strängpressad aluminium/plast-profil 

2.6 Strängpressad aluminium/plast-profil eller bockad plåt 

2.7 Strängpressad aluminium/plast-profil 

2.8 Strängpressad aluminium/plast-profil 

2.9 Strängpressad aluminium/plast-profil 

 

Kategori tre ramar in lösningsförslag för hur bärskenan ska fästas på T-profilen i undertaket. 

 

3.1 Gängstav som skruvas i skenan 

3.2 Bärskenan vilar på den upp-och-nedvända T-profilen 

3.10 
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3.3 Krävs två av dessa som låser varandra runt T-profilen. Bärskenan ligger i det 
urstansade hålet. 

3.4 Bockat stål. Bärskenan ligger i de urstansade hålen. 

3.5 Denna låser sig inte runt T-profilen likt de andra utan vilar ovanpå T-profilen. 
Denna skruvas/svetsas/kläms fast på skenan. 

3.6 Bockad plåt med en aluminiumprofil som träs runt bärskenan. 

3.7 Tvådelat fäste med gångjärn som tillåter öppning/stängning runt T-profilen. Låses 
när skenan placeras i T-clipset.  

3.8 Spår för roterbar låsning/öppning likt låsningen för lysrör.  

3.9 En läpp som bärskenan vilar på eller runt. 

3.10 Kombinatoriskt fäste för VTB och HB. Uppfällt läge för VTB, nedfällt för HB. 

 

3.5.4.2 Elimineringsmatris – Go/No Go 

I ett tidigt skede i utvärderingsfasen elimineras dåliga lösningsalternativ. En grövre 
bortsortering utförs och lösningsalternativ som anses vara orimliga elimineras. 
Elimineringsmatrisen är en metod som underlättar denna tidiga utvärderingen. Matrisen har 
en kolumn som benämns ”Beslut”. Under beslut används (+), (-) och (?) som beskriver fullfölj 
lösning, eliminera lösning och sök mer info respektive. På samma sätt används samma tecken 
under ”Elimineringskriterier” men har en annan betydelse. (+), (-) och (?) beskriver istället ja, 
nej och mer info krävs respektive.  

Elimineringsmatriserna eliminerade de delkoncept som inte uppfyllde alla krav satt utifrån 
QFD:n. De delkoncept som gick vidare uppfyllde alla krav eller hade en hög uppfyllnadsgrad 
som ansågs vara relevant att ta med till utvärderingen ihop med Fagerhult AB. 

De utförda elimineringsmatriserna och de koncept som gick vidare återfinns i figur 13. 
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Figur 13. Elimineringsmatris för de olika delområdena [33]. 

 

3.5.4.3 Morfologisk matris 

För att skapa en struktur över de olika delproblemens lösningar så kan en morfologisk matris 
tillämpas. Under varje delproblem finns ett antal olika lösningar, genom att ställa upp detta i 
kolumner fås en överskådlig bild på varje delproblem och dess lösningar. Dessa lösningar kan 
sedan kombineras på olika sätt till en och samma lösning. Färdiga kombinationer betyder inte 
fullständiga lösningar. Den morfologiska matrisen är ämnat att bidra till ytterligare kreativt 
tänkande [34]. 

Morfologisk matris fungerade som ett verktyg för att få fram totallösningsalternativ utifrån flera 
olika dellösningar och var även steg fyra i ”Konceptgenereringsmetoden i fem steg”.  
Dellösningarna, som beskrivs i kapitel 4.4.1 ”Brainstorming”, kombinerades till olika 
totallösningsalternativ. I matrisen ansågs det lämpligast att endast kombinera de olika 
skenorna och T-clipsen. Det gjordes för att minska antalet genererade koncept och på så sätt 
underlätta utvärdering och sållning. Upphängningen av vajeröglan, ”glidblocket” går att 
anpassa för de flesta former och samtidigt behålla funktionerna och kan därför implementeras 
i ett senare skede. Skenan hade sex olika koncept, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 medan T-clipset 
hade fyra olika koncept, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9. Genom att fritt kombinera alla olika koncept 
resulterade detta i 24 helhetskoncept, se figur 14. 
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Figur 14. Morfologisk matris för T-clips och Skena [35]. 

Bland de 24 koncepten valdes sex koncept att presenteras inför Fagerhult på Gate 2. De koncept 
som inte presenterades ansågs inte lämpliga att utvärderas utifrån olika uppenbara 
anledningar. Koncepten har modifierats för att kunna kombineras och tillsammans skapa ett 
helhetskoncept. Modifieringarna kan till exempel bestå av hack i skenan för att den ska passa 
ett T-profilsfäste. 

 Gate 2 – Utvärdering och sållning av helhetskoncept 

Utvärdering och sållning av helhetskoncepten utifrån den morfologiska matrisen gjordes under 
gate 2 tillsammans med PAM och handledare. Det var deras expertis och erfarenhet som 
avgjorde vad som skulle gå vidare till vidareutveckling. Koncepten utvärderades främst utifrån:  

• Estetik 
• Dikt an mot tak 
• Kostnad 
• Installationsvänlighet 

 
De koncept som inte föll inom ramarna enligt PAM och handledare sållades bort. 

Det som presenteras nedan är bearbetade diskussioner där det mest väsentliga ur 
utvärderingen har lyfts fram. 

Koncepten är inte måttsatta i exakthet då denna fasen inte krävde exakta mått. De strävar efter 
att få en helhetsbild av funktion och utseende. Reservation för eventuella avigheter. 

 Koncept 1 

Koncept ett är ett resultat av kombinationen 3.1 och 2.5 samt 3.3 och 2.5. Det är utvecklat för 
att tillgodose de önskvärda kraven, främst att den ska passa L600 tak och L625 tak samt två 
olika varianter på T-clipset beroende på om den ska monteras i VTB eller HB. T-clipsen är 
utformade för att erbjuda en skena som ligger dikt an mot takplattan oavsett VTB-tak eller HB-
tak.  
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Figur 15. Till vänster koncept ett monterat i visible T-bar (VTB), till höger koncept ett 
monterat i hidden bar (HB). 

 

Figur 16. Till vänster koncept 1 anpassat för L600 VTB-tak. Till höger koncept 1 anpassat för 
L625 HB-tak. 

Möjligt är att bara använda sig av T-clipset som används till HB-taket, men då blir inte skenan 
dikt an mot taket om den monteras på ett VTB-tak. Det kan även göras två olika varianter på T-
clipset till HB-tak med dimensioner där ena är anpassad för VTB-tak och den andra är anpassad 
för HB-tak. 

 

 

Figur 17. T-clips för HB-tak. 
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Utvärdering och sållning: 

Estetik 
Formen på skenan är tilltalande. T-clipsen ger ett udda uttryck då det sticker ut två metallbleck. 
Metallblecken är till för justering av längd, L600 och L625, och fäste för T-clipsen. Denna 
lösning är alltså inte tillräcklig ur en estetisk synpunkt.  

Dikt an mot tak 
Den är dikt an mot tak. 

Kostnad 
Konceptet har många komponenter som ska sättas samman. Flera olika komponenter driver 
kostnaden och även montering av dessa.  

Installationsvänlighet 
Om konceptet levereras färdigmonterat är konceptet installationsvänligt. Detta driver dock 
kostnad och gör det då mer rimligt att installatören monterar ihop konceptet på plats. Detta 
leder dock till en låg installationsvänlighet då det är flera komponenter som skall monteras 
ihop.  

Feedback inför vidareutveckling 
De udda utseendet var inte önskvärt och flera olika komponenter genererar en högre kostnad. 
Därför tas inte T-clipsen med i vidareutveckling. 

Formen på skenan tas med i vidareutveckling. 

 Koncept 2 

Koncept 2 är ett resultat av 3.2 och 2.6. T-clipsen är gömda inuti skenan och tillåter därmed ett 
mer stilrent utseende.  För att gömma ändsluten kan ändpluggar sättas dit, dessa skulle också 
agera som stopp för att vajern ej ska trilla ur på ändarna. 

 

Figur 18. Till vänster koncept 2 i undertaket. Till höger ses en inzoomad bild på T-clips. 

Utvärdering och sållning: 

Estetik 
Formen på skenan är inte tilltalande. T-clipset har den önskvärda egenskapen att det delvis 
döljs inuti skenan. Den gav även intrycket att vara väldigt lätt att installera.  

Att täcka ändarna på skenan är önskvärt, men vill helst undvika externa komponenter så som 
pluggar på sidan. Detta önskas därför integreras i skenan eller T-clipsen.  

Dikt an mot tak 
Den är dikt an mot tak. 
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Kostnad 
T-clipset kan utformas så det går att bocka i ett stycke och samtidigt behålla samma egenskaper. 
Detta ger generellt sett en lägre kostnad.  

Installationsvänlighet 
Konceptet verkar installationsvänligt, få lösa komponenter och installationsmomenten är lik 
den skena som är idag.  

Feedback inför vidareutveckling 
Ändra form på skenan, förslagsvis den form som koncept 1 har. Ändra utformningen på T-
clipset så det går att bocka i ett stycke. Se över möjligheten att integrera ett täcklock för skenans 
ände hos T-clipset eller skenan. 

 Koncept 3 

Koncept 3 är ett resultat av 3.10 och 2.1. Konceptet fokuserar främst på ett kombinatoriskt 
VTB/HB-clips. T-clipset är anpassat för VTB i hopfällt läge och HB i förlängt läge.  

 

Figur 19. Till vänster koncept 3. Till höger koncept 3 i utfällt läge anpassat för HB. 

Utvärdering och sållning: 

Estetik 
T-clipsen är lika stora som dagens T-clips och dom drar mer uppmärksamhet då det mer 
detaljer. Inte önskvärt. 

Dikt an mot tak 
T-clipset tillåter inte en dikt an lösning. 

Kostnad 
Kostsamt att tillverka då det är flera lösa komponenter hos T-clipset, alltså inte gjord i ett 
stycke. Det kostar även att montera ihop dessa. 

Installationsvänlighet 
Konceptet är lika installationsvänligt som dagens skena då den enda skillnaden är att T-clipset 
går att förlänga.  

Feedback inför vidareutveckling 
T-clipsen ser inte tilltalande ut och kostar för mycket. Därmed tas det inte med till 
vidareutveckling. 

 Koncept 4 

Koncept 4 är ett resultat av 3.9 och 2.1. Konceptet lägger fokus på att ha så få komponenter som 
möjligt. T-clipset är gjort i ett stycke och likaså skenan. 
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Figur 20. Koncept 4. 

Utvärdering och sållning: 

Estetik 
Konceptet ansågs se bättre ut än dagens skena och hade, i rätt kulör, inte dragit mycket 
uppmärksamhet.  

Dikt an mot tak 
Den är relativt dikt an mot tak. 

Kostnad 
Konceptet är i sin helhet simpelt och de olika detaljerna kan tillverkas i ett stycke. Fanns dock 
tveksamheter kring hur T-clipset skulle tillverkas då det är små detaljer vilket kan bli 
problematiskt för maskiner vid massproduktion.  

Installationsvänlighet 
Konceptet är likt dagens skena i installationsväg och därmed installationsvänligt. 

Feedback inför vidareutveckling 
Konstruktionen på T-clipset var tveksam i mån om hållbarhet. Även tillverkningsmån på T-
clipset var tveksamt. T-clipsen kommer därmed inte tas med i vidareutveckling.  

Skenan ansågs se bra ut om ändarna täcks. 

 Koncept 5 

Koncept 5 är ett resultat av en modifierad 3.3 och 2.1. Konceptet fokuserar på få och simpla 
komponenter. 
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Figur 21. Koncept 5 

Utvärdering och sållning: 

Estetik 
Konceptet ansågs se bättre ut än dagens skena då det sticker ner mindre från taket.  

Dikt an mot tak 
Skenan ligger relativt dikt an mot tak. 

Kostnad 
Konceptet är i sin helhet simpelt och de olika detaljerna kan tillverkas i ett stycke och ansågs 
därmed vara lämpligt.  

Installationsvänlighet 
Konceptet är likt dagens skena i installationsväg och därmed installationsvänligt. 

Feedback inför vidareutveckling 
Konceptet är väldigt likt dagens skena, men aningen mer estetiskt tilltalande. T-clipsen ansågs 
dock ha för små marginaler och för att lösa det krävs mer material vilket leder till en större 
detalj och då blir den nästan identisk med dagens skena. Därmed anses inte konceptet värt att 
vidareutveckla.  

Skenan är likadan som koncept 4. 

 Koncept 6 

Koncept 6 fokuserar på enkel montering och demontering. Ett spår som tillåter att skenan 
skjuts ifrån sidan. 

  

Figur 22. Koncept 6. 

Utvärdering och sållning: 

Estetik 
Konceptet ansågs inte estetiskt tilltalande.  
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Dikt an mot tak 
Det är inte dikt an mot tak. 

Kostnad 
T-clipset skulle innebära 3 olika komponenter vilket driver kostnad och anses för dyrt.  

Installationsvänlighet 
Konceptet är installationsvänligt.  

Feedback inför vidareutveckling 
Konceptet tas inte med i vidareutveckling då det är för många detaljer och inte estetiskt 
tilltalande. 

 Vidareutveckling Gate 2 

Det som ansågs vara aktuellt att vidareutveckla var skenan från koncept 1 och 4 samt T-clipset 
från koncept 2. 

De önskvärda kraven att passa olika sorters undertak beslutades att inte längre följas då inga 
koncept som tillgodosåg dessa krav ansågs estetiskt tilltalande. Istället beslutades det att det 
slutgiltiga konceptet skulle säljas i olika utföranden som är anpassade för de olika sorters 
undertaken. 

Fokus har legat på att utveckla T-clipset då det öppnar upp för mer möjligheter om skenan 
anpassas efter T-clipset snarare än tvärtom. 

Den huvudsakliga funktionen hos T-clipset är att det erbjuder yta för skenan att vila på och att 
denna ytan döljs inuti skenan, se figur 23. 

 

 

Figur 23. Till vänster syns T-clipset med integrerad låsning, till höger syns T-clips och skena 
monterad. 

T-clipset önskades utvecklas så att det går att tillverka det i ett stycke. Önskvärt var även att 
integrera ett täcklock i clipset eller skenan, så att änden blir dold och det inte går att se in i 
skenan.  
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Mycket fokus har legat på att utveckla T-clips med en fjädrande funktion som ”snäpper” i plats. 
Detta för att det anses installationsvänligt och det går att kombinera med de funktioner som T-
clipset i koncept 2 erbjuder, en yta som bärskenan kan vila på som dessutom är dold.  

Alla koncept nedan är anpassade efter skenor som redan fanns tillhands, alltså inte anpassade 
efter den form som önskades från gate två – koncept 1. Detta gjordes för att spara tid och 
funktionen är densamma oavsett en kantig eller rund form.  

Koncept 1 

Konceptet är gjort i ett stycke och är i ett halvflexibelt material. Tanken är att skenan ska pressas 
mot den snedbockade plattan, se figur 24, som i sin tur pressas utåt och tillåter skenan att 
pressas uppåt. T-clipset snäpper sedan tillbaka till sitt ursprungsläge och hamnar inuti skenan 
och ger då skenan en yta att vila på samtidigt som T-clipset täcker änden av skenan. 

 
Figur 24. Koncept 1. 

Koncept 2 

Konceptet är en tvådelad lösning där del 1 är av stumt material och del 2 är av ett flexibelt 
material. Tanken är att skenan ska pressas på den flexibla delen och sedan snäpper den tillbaka 
i sitt ursprungsläge och skapar då en yta för skenan att vila på, som dessutom döljs inuti skenan.  

 
Figur 25. Koncept 2.  

Koncept 3 

Konceptet är en tvådelad lösning där del 1 är av stumt material och del 2 är av flexibelt material. 
Tanken är att skenan ska pressas på den flexibla delen och sedan snäpper den tillbaka i sitt 
ursprungsläge och lägger sig i två spår i skenan som skenan kan vila på. Lösningen är inte helt 
dold. 

1 

 

2 
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Figur 26. Koncept 3. 

Koncept 4 

Konceptet är i ett stycke och är av ett halvflexibelt material. Tanken är att skenan ska pressas 
på ”läppen” vilket får T-clipset att böjas från skenan. Den kommer sedan att snäppa tillbaka till 
sitt ursprungsläge och lägga sig inuti skenan och då får skenan en yta att vila på samt ge ett 
täcklock. Den del som sticker ut på ovansidan snäpper i skenan och säkrar den från att röra sig 
i x- och y-led.  

 

 
Figur 27. Koncept 4. 

 Prototyptillverkning 

Fagerhult AB tillhandahöll en egen fullskalig prototypverkstad där prototypframtagning 
erbjöds och uppmanades. I ett nära samarbete med experter och ansvariga 
verkstadsmedarbetare togs prototyper fram. 

 Gate 3 – Prototyper 
 
Gate tre var beroende av prototypverkstadens expertis och hjälp. Som nämnt innan så var 
prototypverkstaden belagd med uppdrag av högre prioritetsgrad och därmed togs inte 
prototyper fram i tid inför gate 3. Istället visades virtuella prototyper upp i CAD. Ur mötet ihop 
med handledare och experter från Fagerhult AB framgick att koncept tre och fyra var intressant, 
speciellt koncept tre om man kunde dölja det utstickande detaljerna från T-clipset i nederkant 
på skenan. Tidsplanen frångicks och ett påskyndande av processen var därför nödvändigt när 
väl prototyperna togs fram. Efter avstämning med handledaren på Fagerhult AB togs beslutet 
att arbeta vidare med koncept tre.  

Sållningen, som utfördes ihop med handledaren på Fagerhult AB, jämfördes med Pughs matris, 
se avsnitt 3.9.1 ”Pughs matris”. Utfallet visade att koncept två och tre klarade Pughs matris, som 
nämnt ovan. Pughs matris verifierade beslutet som togs att gå vidare med koncept tre. Koncept 
fyra sållades bort på grund av att en konstruktion enbart i fjäderstål inte uppfyllde kraven på 
säkerhet och installationsvänlighet. Koncept två sållades bort på grund av att processen var 
tvunget att påskyndas samt att koncept tre ansågs ha minst möjliga felfaktorer utifrån den 
virtuella informationen i CAD. 
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 Pughs matris 

Pughs matris är en beslutsmatris som jämför de egna konceptens för- och nackdelar mot en 
referens, DATUM, som oftast är en välkänd lösning, exempelvis företagets egna existerande 
eller en konkurrents lösning [36]. Detta är en metod som Stuart Pugh utvecklade på 80-talet 
[37]. Modellen utgår då ifrån hur väl referensen uppfyller kriterierna från kravspecifikationen 
jämfört med koncepten. Bedömningarna görs vanligtvis med en nolla, ett plustecken och ett 
minustecken. Nollan betyder att konceptet uppfyller kriteriet lika bra som referensen, 
plustecknet betyder att det uppfylls bättre än referensen och minustecknet betyder att det 
uppfylls sämre än referensen [38]. 

I detta arbetet användes Pughs matris för att sålla koncepten innan gate 3 och för att validera 
de beslut som skulle tas under gate 3 jämfört med utfallet från matrisen, se figur 28.  Den 
tidigare nämnda referensmodellen användes som DATUM.  

 
Figur 28. Pughs matris med utvärdering. 
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 Vidareutveckling utifrån Gate 3 

Arbetet med koncept tre påbörjades omgående efter beslut om vidareutveckling. När väl 
prototypen tagits fram utfördes tester i Fagerhult AB:s labb. T-clipsets vridfunktion 
utvärderades mot undertakets T-profil, samt friktionen vid förflyttning av T-clipset på T-
profilen. Nästa steg blev att ta fram tillhörande skena. En ritning på skenan skickades till 
prototypverkstaden på Fagerhult AB. På grund av tidspressen togs en skena fram av författarna 
själva, arbetet utfördes i verkstaden på Jönköpings Universitet med hjälp av expertis från 
verkstadsmedarbetare. 

 Materialval 

Allt som tillverkas idag består av något material. Det finns ca 160 000 material att välja mellan 
[39]. Val av material görs med hänsyn till tillverkningsprocessen, en undersökning görs och 
material jämförs. I undersökningen måste materialets egenskaper tas i hänsyn, så som densitet, 
styrka, korrosionsbeständighet och så vidare. För att produkten ska klara uppsatta krav i 
specifikationen är det viktigt att rätt material väljs, rätt materialegenskaper för rätt ändamål 
[40].  

Man börjar med att identifiera produktens önskade egenskaper och jämför sedan detta med 
existerande material för att hitta den bästa matchningen, se figur 29 [40]. 

 

Figur 29. Materialvalsprocessen [40]. 

Materialvalet för detta arbete beaktade främst vad funktionen krävde för egenskaper, samt att 
lyckas bibehålla ett lågt pris med hänseende på tillverkningsmetod. De material som var 
aktuella var tunnplåt, aluminium, fjäderstål och plast då de var mest förekommande hos 
Fagerhult AB. Val av material till slutprototypen gjordes tillsammans med expertis från 
sakkunniga hos Fagerhult AB. 



Metod & Genomförande 

34 

Första steget i val av material var att tillfredsställa funktionerna. För T-clipset skulle materialet 
erbjuda både fjädring och bockning, för skenan och glidblocket var det endast bockning. Utifrån 
funktionerna eliminerades materialen som inte uppfyllde kraven, även ett säkerhetstänk fanns 
med vid elimineringen.  
Med hjälp av expertis från Fagerhult AB kunde aluminium och plast sållas bort. Aluminium och 
plast sållades bort på grund av att det ej var vanligt förekommande i bärskenorna samt att 
kraven för bockning och fjädring ej kunde uppfyllas. Gällande säkerheten var aluminium en god 
kandidat medan plasten föll bort på grund av okunskap kring hållfastheten. Detta resulterade i 
att fjäderstål och tunnplåt var de två material som uppfyllde kraven för bockning och fjädring.  

Materialen genomgick även en kostnadsanalys där ett krav var att bibehålla målpriset, se figur 
30. Priserna är hämtade från CES EduPack 2018.  

 
Figur 30. Kostnad per kilo för de undersökta materialen [41]. 

 Kostnadseffektiv tillverkningsprocess 

Tillverkningsprocessen diskuterades redan från första skissen. Fokus låg på att ta reda på vad 
det var i konstruktionen på bärskenan som kostade pengar. Faktorer som påverkade kostnaden 
vid tillverkning var antalet komponenter, antalet moment, montering och de uppsatta kraven. 
Kontinuerlig diskussion fördes med Fagerhult AB genom projektet där expertis och 
handledning kunde ges. 

Under Gate 2 och 3 utvärderades material, verktygstillverkning, komponenter, montering, 
antal moment, kravbild etc. kontinuerligt ihop med experter från Fagerhult AB. Detta för att 
säkerställa att kostnaden bibehölls inom lämpliga ramar. En kalkyl upprättades av 
produktionstekniker på Fagerhult AB där en kostnadsanalys utfördes för att jämföra vad 
författarnas bärskena kostade jämfört med referensens bärskena. 

 Estetisk utvärdering 

En mindre utvärdering för det estetiska gjordes där den bärskena som författarna tagit fram 
ställdes mot referensmodellen. Oberoende personer, personer som vardagligt vistas i miljöer 
där bärskenor ofta förekommer, fick säga vad de tyckte gällande utseendet på de båda 
bärskenorna. Det var ingen belysningsarmatur kopplad till bärskenorna, utan enbart bärskena 
och vajer som var monterade i ett vitt undertak.  

Bärskena 1 är författarnas bärskena och bärskena 2 är referensmodellen, se figur 31. 

Elva personer deltog i undersökningen och svarade först på frågan ”Vilken bärskena tilltalar 
dig mest utifrån ett estetiskt perspektiv?” och fick sedan ge motiveringar till varför personen 
valde den ena bärskenan framför den andra.  

Tio av elva personer röstade för bärskena 1. De olika motiveringarna löd ”mer kompakt”, 
”tätare till taket”, ”färre detaljer”, ”tar ej fokus från armaturen”, ”mer stilren med dolda 
komponenter”.  

Den avvikande rösten som valde bärskena 2 motiverade sitt svar enligt följande ”Den ser mer 
genomarbetad ut och ser därmed bättre ut”. 
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Figur 31. Bilder från utvärderingen av författarnas bärskena och referensen där 1 är 
författarnas och 2 är referensen. 

 Gate 4 – Slutgiltig prototyp 

Slutprototypen utvärderades gentemot respons från PAM och handledare på Fagerhult AB. 
Produkten jämfördes mot referensen och kravspecifikation, och hur väl den mötte kraven. De 
placerades jämte varandra likt figur 31 ovan. 

Enligt feedback så ansågs slutprototypen uppfylla alla tekniska krav, icke-tekniska krav och 
önskvärda icke-tekniska krav, se bilaga [5]. Den ansågs uppnå kravspecifikationen bättre än 
referensmodellen. 

I och med att prototypen togs fram av författarna själva kunde inte funktionen testas fullt ut då 
författarna inte besatt kunskapen att ta fram en funktionsduglig prototyp. Därav bedömdes 
dess teoretiska installationsvänlighet utifrån den modell som ritats upp i CAD, Solid Edge. 

De förbättringsförslag som gavs var: 

• Mer dikt an mot tak 
• Utveckla demonteringen ytterligare 
• Skala ner hela konceptet, mindre modell. 

 Datorstödd modellering 

Inför gate två och gate tre modellerades de olika koncepten upp i CAD-miljö, Solid Edge. Detta 
för att ge kunden och handledare en mer komplett bild av koncepten. Det har även används för 
att på ett smidigt sätt skapa ritningar för prototypframtagning.  

1. 2. 
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 Validitet och reliabilitet 

Arbetets validitet har till stor del varit beroende av feedback från experter på Fagerhult AB och 
andra sakkunniga inom de berörda områdena. Vissa insamlade data och feedback har ställts 
gentemot relevant litteratur för att jämföra, undersöka och validera.  

Arbetets reliabilitet har drabbats på grund av otillräckligt med tid att genomföra breda och 
grundliga undersökning samt att prototypen för konceptets skena togs fram av författarna 
själva och inte av Fagerhult AB:s prototypverkstad.
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4 Resultat 
Detta avsnitt analyserar hur resultatet har besvarat de tre ursprungliga frågeställningarna 
samt hur det ställer sig mot referensmodellen. Även en analys kring huruvida reslutatet möter 
kravspecifikationen görs. 

 Slutgiltig prototyp i CAD 

Den slutgiltiga prototypen ritades först upp i CAD. Den agerade som ett underlag för att 
teoretiskt utvärdera de tekniska lösningarna samt ta fram den fysiska prototypen.

 

Figur 32. CAD-modell på bärskenan 

 

Figur 33. Närbild på CAD-modellens koppling mellan T-clips och skena 
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Figur 34. CAD-modell på glidblocket 

 Slutgiltig fysisk prototyp 

Alla ingående komponenter integrerades och bildade den slutgiltiga prototypen. Prototypen 
skiljde sig en hel del från referensen, samtidigt bibehölls vissa delar för att inte avvika allt för 
mycket från standarder då det hade en tendens att öka kostnaden. Totalt bestod den slutgiltiga 
prototypen av fyra komponenter, skena, glidblock och T-clips där T-clipset innehöll två 
komponenter eftersom det var tvådelat. Figur 35 visar den slutgiltiga prototypen där allt 
designats av författarna själva. 

Den slutgiltiga prototypen fick en ny design och ett mer dolt uttryck samtidigt som 
installationsvänligheten ökade samt att förmonteringen underlättades. 

 

Figur 35. Slutgiltig prototyp 

  Slutgiltig prototyp för skenan 

Den slutgiltiga prototypen för skenan blev en simpel rektangulär konstruktion i en millimeter 
tjock tunnplåt, se figur 36. För att täcka ändarna så konstruerades en flik på varje kortsida som 
sedan kunde bockas uppåt. Detta för att dölja ändarna på skenan och för att skenan skulle få en 
mer sluten form och utstråla symmetri. 

Ytterligare fyra flikar konstruerades på varje långsidas ände som bockades med ca två 
millimeters mellanrum från fliken till skenans innerkant. Detta medgav att fästet för skenan i 
T-clipset kunde döljas invändigt och på så sätt motverka utstickande detaljer, även 
installationsvänligheten ökade då skenan enkelt och smidigt kunde fästas med en applicerad 
kraft underifrån. Därmed blev skenan mer estetiskt tilltalande. 

Ett spår konstruerades i mitten på skenan som var ca 580 millimeter långt. Spårbredden, som 
var tre millimeter, var anpassad så att cylindern som pressade ihop vajeröglan skulle kunna träs 
igenom spåret för att erbjuda montering inuti skenan. På så sätt kunde glidblocket och vajerögla 
döljas invändigt i skenan. 
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Figur 36. Skenan. 

 Slutgiltig prototyp för T-clips 

T-Clipset fick en tvådelad lösning där ena delen av T-clipset bestod av en millimeter tjock 
tunnplåt. Den andra delen bestod av 0,5 millimeter tjockt fjäderstål och utformades för att träs 
igenom tunnplåten, se figur 37. T-clipset delades upp i två komponenter för att erbjuda en 
snäppfunktion till fästet för skenan. Fjäderstålet valdes, som nämnts i kapitel 4.4.7.1 
”Materialval”, för att undvika plasticering vid montering av skenan på fjäderstålet. Istället var 
syftet att fjäderstålet skulle återgå till ursprungsläget när monteringen slutförts för att få en 
låsning. Placeringen av fjäderstålet i tunnplåten medgav även förskjutning av skenan på T-
profilen vid applicerad kraft på skenan. 

Tunnplåtens två bockar utformades snarlikt referensens då referensen fungerade bra vid 
förskjutning och montering. Två rektangulära hål konstruerades i mitten på tunnplåten för att 
erbjuda montering av fjäderstålet. 

I och med att T-clipset var konstruerat som ett snäppfäste erbjöds en lösning som var mer dikt 
an tak än referensen vilket var ett av de viktigaste kraven. 

 
Figur 37. Tvådelat T-clips. 

 Slutgiltig prototyp för glidblock 

Det sista att ta fram var glidblocket som kunde anpassas utefter utformningen på skenan. Efter 
fastställd skena bestämdes det att glidblocket skulle konstrueras som fjäderstålet i T-clipset fast 
upp och nedvänt, se figur 38. Materialet blev även här 0,5 millimeter tjockt fjäderstål på grund 
utav att det fungerat väldigt bra i de redan existerande skenorna. En flik konstruerades på 
glidblockets långsida samt ett hål i botten. Syftet var att trä vajeröglan genom hålet i botten och 
sedan kränga på fliken, där fliken fungerade som en låsning då tyngden från vajern och 
armaturen drog fliken mot botten. Detta medgav också att vajeröglan kunde döljas inuti skenan.  
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Figur 38. Glidblock. 

 Resultat frågeställning 1 

”Hur kan en bärskena konstrueras flexibelt och installationsvänligt?” 

I dagsläget finns det flera skenor som anses vara flexibla, detta visade sig under genomförandet 
av QFD:n. Det fanns dock inga bärskenor som erbjöd en flexibel lösning för att monteras i både 
VTB- och HB-tak. Under Gate två bestämdes det att bärskenan inte skulle ha kombinatoriska 
funktioner som erbjuder passning till L600 och L625 samt VTB- och HB-tak. Istället bestämdes 
det att skenan skulle tillverkas i två olika utföranden, en anpassad för L600 och en annan för 
L625. T-clipsen skulle också tillverkas i två olika utföranden, en anpassad för VTB-tak och en 
för HB-tak. Detta för att dessa funktioner var främst önskvärda krav och alla koncept som 
genererats kring dessa funktioner inte var estetiskt tilltalande eller var för kostsamma.  

Det finns även flera installationsvänliga alternativ på marknaden, vilket också visade sig i 
genomförandet av QFD:n. En installationsvänlig skena ansågs, enligt marknadsanalysen, 
främst bestå av få lösa komponenter som inte kräver förmontering och ha T-clips som inte 
sticker upp ovanför takplattan. Ett sätt att undvika förmontering för installatören är att leverera 
en färdigmonterad bärskena till installatören, vilket görs av vissa konkurrenter. Dessa 
förmonteringsmoment driver dock produktkostnaden. Då Fagerhults produktion befinner sig i 
Sverige är dessa kostnader i regel högre än i exempelvis Asien då det i regel är dyrare med 
personal i Sverige. Därav togs beslutet att bärskenan inte kan levereras färdigmonterad, vilket 
innebär att bärskenan måste bestå av få lösa komponenter för att minska 
förmonteringsmomenten och på så sätt ge en mer installationsvänlig produkt. 

För att få bärskenan än mer installationsvänlig framkom det att fästet för skenan var en 
intressant del. En ändring av fästet var av stor betydelse för installationsvänligheten, därav blev 
resultatet ett snäppfäste som skulle underlätta montering av skenan i undertaket. 

 Resultat frågeställning 2 

”Hur kan bärskenan utformas för att skapa ett estetiskt värde för slutkunden?” 

Estetiken är ett område som har sin grund i betraktarens ögon. Värderingen av objektet som 
iakttas sker individuellt och i detta arbetet hade PAM den avgörande rollen. Utifrån intervjun 
som utformades för PAM kunde information inhämtas om vad som kunde tyckas vara estetiskt 
tilltalande, också genom feedback från elektrikern, experter och handledare under alla gates. 
Informationen jämfördes sedan mot vad litteraturen ansåg vara estetiskt tilltalande. Utöver 
detta utfördes ytterligare en undersökning med 11 oberoende personer som fick ge sin syn på 
det estetiska där resultatet visade att 91 % röstade på författarnas prototyp. 

I jämförelse med referensen fick den slutgiltiga prototypen ett mer dolt uttryck där glidblock 
med tillhörande vajerögla kunde döljas inuti skenan. Som beskrivet ovan i kapitel 4.2 ”Resultat 
frågeställning 1” hade snäppfästet stor påverkan på det installationsvänliga men minst lika stor 
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påverkan på det estetiska. Till skillnad från referensens kantiga T-clips som hade en stark 
exponering utvändigt runtom skenan erbjöd snäppfästet istället en invändig döljande lösning. 

 Resultat frågeställning 3 

”Vilka material- och produktionsval behöver bärskenan för att behålla dagens målpris?” 

Via expertis och handledning från Fagerhult AB valdes lämpligt material till prototypen. 
Expertisen som gavs baserades på bärskenans konstruktion och de redan befintliga materialen 
som använts i dagens bärskenor. Materialen var välanvända och redan utvärderade som 
lämpliga. T-clipset valdes till en millimeter tjock tunnplåt och 0,7 millimeter tjockt fjäderstål 
medan skenans material valdes till en millimeter tjock tunnplåt. Glidblockets material valdes 
till fjäderstål, främst för att friktionen var låg på referensmodellens glidblock och funktionen 
levde upp till kraven. Valet av material beaktade även kostnaden per kilo för materialen, se figur 
29 i kapitel 3.11 ”Materialval”. Tunnplåten och fjäderstålet var de mest kostnadseffektiva 
alternativen enligt CES EduPack med en kostnad på mellan 5,29 – 5,7 SEK/Kg. 

Gällande produktionsvalet så avgränsades arbetet till vad 10 000 stycken av författarnas 
bärskena skulle kosta att tillverka i jämförelse med 10 000 stycken av referensens bärskena. 
Under arbetet var målet att bibehålla eller komma under målpriset. Genom att 
produktionstekniker på Fagerhult AB upprättade en kostnadskalkyl blev det tydligt att 
författarnas bärskena hamnade ca 25 % under målpriset, se kapitel 3.12 ”Kostnadseffektiv 
tillverkningsprocess”.
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5 Resultatanalys 
Detta avsnitt analyserar hur resultatet har besvarat de tre ursprungliga frågeställningarna 
samt hur det ställer sig mot referensmodellen. Även en analys kring huruvida resultatet 
möter kravspecifikationen utförs. 

 Frågeställning 1 

”Hur kan en bärskena konstrueras flexibelt och installationsvänligt?” 

Syftet med arbetets första frågeställning var att utifrån insamlade data från marknadsanalys 
och konkurrensanalys, se avsnitt 4.1 ”Marknadsanalys” samt 4.2 ”Konkurrensanalys”, skapa 
en grund till vad som anses flexibelt och installationsvänligt hos en bärskena. Önskvärda 
tekniska krav var att bärskenan skulle passa flera olika undertakstyper, se bilaga [5]. Dessa 
önskvärda krav beslutades att inte följas, med samtycke från PAM, då de förhindrade en 
estetisk tilltalande produkt samt att det drev produktionskostnaderna utanför det tänkta 
målpriset. Utifrån de nyfunna parametrarna för installationsvänlighet och flexibilitet visade 
det sig att referensmodellen uppfyller de allra flesta av dessa parametrar, bortsett från dess 
glidblock, enligt QFD:n, se avsnitt 3.2.4 ”QFD” och 4.2 ”Konkurrensanalys”. Glidblocket drog 
ner dess betyg avsevärt med dess ”pilliga” förmontering. Alltså ville vi sträva efter ett koncept 
som är minst lika installationsvänligt och flexibelt som referensmodellen men samtidigt 
utforma lösningar som tillgodoser det estetiska värdet för slutkunden enligt frågeställning 2. 

Utifrån dessa parametrar för flexibilitet och installationsvänlighet samt med hänsyn till 
frågeställning två och tre blev resultatet enligt avsnitt 5.1 ”Slutgiltig prototyp”.  Genom att ha 
en konstruktion som döljer bärskenans olika komponenters sammankopplingar inuti skenan 
tillgodoses kraven för det estetiska. Frågeställning tre tillgodoses genom konceptets 

okomplicerade utformning som främst består av 90 bockningar och 180 öppna fållningar 
tillåter en fördelaktig tillverkningsprocess för Fagerhult AB, som sedan tidigare har en 
etablerad produktion för tunnplåtsbearbetning.  

Den slutgiltiga prototypen valdes tillslut att delvis tillverkas av författarna själva, som inte har 
någon erfarenhet av att ta fram prototyper i tunnplåt. Därav kan inte en rättvis bedömning 
göras i en jämförelse mot referensmodellen gällande kvalité och funktionalitet i en fysisk 
utvärdering. Skenans prototyp tillverkades utifrån förmåga och främst i syfte att ge en känsla 
för form och storlek. Alltså togs krav som ”smidig förskjutning i x- och y-led”, ”tåla 30kg 
dragkraft från vajer” och ”säker installation” i beaktande vid tillverkning. Bärskenans 
installationsvänlighet utvärderas därav utifrån dess teoretiska funktioner då en praktisk 
jämförelse inte kunnat utföras inom detta område.  

 

 Slutgiltig prototyp Referensmodell Kommentar 

Passa L600 Ja Ja  

Passa VTB Ja Ja  

Passa profilstorlek 25 mm Ja Ja  

Smidig förskjutning i x- och 
y-led 

Ja Ja  

Tåla 30kg dragkraft ? Ja Den slutgiltiga prototypen 
bör tåla 30kg dragkraft när 
det en mer välarbetad 
prototyp är framtagen. 
Konceptet är väldigt likt 
referensmodellen i många 
områden och bör därmed 
klara 30kg dragkraft.  
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Max 7 installationsmoment 7 st 7 st Den slutgiltiga prototypen 
anses ha färre ”pilliga” 
moment. 

T-clips som sticker upp 
ovanför akustikplattorna 

Nej Nej  

Figur 39. Installationsvänlighetsanalys mellan slutgiltig prototyp och referensmodell 

Som tabellen ovan visar så anses prototypen vara minst lika installationsvänlig. Som nämnt 
innan så är prototypen utvärderad utifrån sina teoretiska egenskaper, men den anses kunna 
uppnå dessa krav om en mer välarbetad prototyp tas fram. 

 Frågeställning 2 

”Hur kan bärskenan utformas för att skapa ett estetiskt värde för slutkunden?” 

Syftet med arbetets andra frågeställning var att utifrån insamlade data från marknadsanalys 
samt kontinuerliga möten med PAM skapa en grund till vad som anses estetiskt tilltalande för 
slutkunden, PAM.  

Som nämnt innan så togs den slutliga prototypen delvis fram av författarna. Detta medförde att 
kvalitén blev avsevärt lägre än referensmodellen och därmed anses inte utvärderingen ge 
fullständig rättvisa. Men prototypen uppfyllde trots det kraven för det estetiska enligt figur 40. 

 

 Slutgiltig prototyp Referensmodell Kommentar 

Dikt an mot tak Ja Nej Prototypen är mer dikt an 
tak än referenslösningen. 
Önskas dock bli mer dikt 
an mot tak, vilket anses 
möjligt vid 
vidareutveckling. 

Dolda ändar Ja Nej  

Få komponenter Ja (?) Nej Båda har 6 st 
komponenter exkl. vajer. 
Prototypen döljer dock 3 
komponenter inuti 
skenan, dvs 3 syns. 

Undviker kromfärgade 
detaljer 

Ja Nej Prototypens kromade 
detaljer döljs inuti 
skenan. 

Undviker utstickande 
detaljer 

Ja Nej Detaljerna döljs inuti 
skenan. 

Figur 40. Estetikanalys mellan slutgiltig prototyp och referensmodell 

Som teorin i kapitel 2.10 ”Tolkning för estetiskt tilltalande former” hävdar så bör produkten 
ha enkla och kontinuerliga former samt slutna symmetriska former för att göra det ”enkelt” för 
hjärnan att skapa en uppfattning om produkten. Den hävdar också att om upplevelsen är för 
enkel eller enformig blir produkten ointressant. Under arbetets gång har det framkommit 
tydligt att bärskenan inte ska ta fokus från den armatur som hänger i den, bärskenan ska smälta 
in i taket. Därav önskas en bärskena som är enkel, symmetrisk och kontinuerlig. Detta har också 
bekräftats av PAM och elektriker, oberoende av det teorin säger.  
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Enligt undersökningen som gjordes i kapitel 3.13 ”Estetisk utvärdering” bekräftades det att den 
slutgiltiga bärskenan faller under dessa ramar. Det bekräftades även av PAM i Gate 4, se kapitel 
3.14 ”Gate 4 – Slutgiltig prototyp”. 

 Frågeställning 3 

Det krav som främst har präglat arbetet och i sin tur resultatet är att bibehålla målpriset. Då 
produktion sker i Sverige samt att Fagerhult har vissa krav på sig gällande tillverkning och 
produktion ställs högre krav på utformning och konstruktion för att få ett lägre pris. Ett exempel 
är att täcka bärskenans ändar. Detta hade enkelt lösts med externa ändpluggar. Men det hade 
drivit kostnad då det är ännu en lös komponent som kräver sina tillverkningsmoment. Dessa 
moment kostar i regel mer i Sverige än i exempelvis Asien då det i regel är dyrare med personal 
i Sverige. Därav togs beslutet att T-clipsen eller skenan skulle ha integrerade täcklock.  

Materialen valdes för att de var vanligt förekommande bland dagens bärskenor hos Fagerhult 
AB. Dock hade en djupare materialanalys varit motiverad där exempelvis plaster hade varit 
intressant då det sparar både vikt och ökar produktionseffektiviteten, se kapitel 2.8.1 ”Plast”. 
Samtidigt påverkas målpriset vid större förändringar där man frångår standard men i detta 
fallet hade det möjligtvis lett till en besparing då exempelvis glidblocket hade kunnat bestå av 
någon sorts plast. 

Precis som nämnt i kapitel 4.4 ”Resultat frågeställning 3” visade kalkylen, som 
produktionsteknikerna på Fagerhult AB tagit fram, att målpriset sjönk med 25 % jämfört med 
referensen. Resultatet grundade sig till stor del i frågeställning 1 och 2, ”Hur kan en bärskena 
konstrueras flexibelt och installationsvänligt?” respektive ”Hur kan bärskenan utformas för 
att skapa ett estetiskt värde för slutkunden”. Genom bärskenans simpla konstruktion, se 
kapitel 4.1 ”Slutgiltig prototyp”, minimerades antalet komponenter samt integrerades 
funktioner så som döljande ändar.  

Syftet med frågeställningen var att bibehålla målpriset vilket besvarades genom att använda 
redan befintliga tillverkningsmetoder och standardmaterial samt att konstruktionen var 
produktionsvänligt utformad. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet get vidare en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

 Reliabilitet och validitet 

Den tidiga kostnadsanalysen för materialen baserades på information från CES EduPack. 
Priset per kilo beaktade endast råmaterialet och inte olika legeringar som kunde förekomma 
för att få önskad funktion, därav minskade validiteten för kostnaden per kilo. Senare 
tilldelades dock en kalkyl från Fagerhult AB där fullständigt pris för produkten skulle bli. 
Denna information bör betraktas med hög validitet och reliabilitet.  

I och med att det var tvunget att påskynda processen vid gate 3 och ingen ordentlig 
undersökning och jämförelse kunde ske mellan koncepten så föll reliabiliteten. För att på ett 
mer reliabelt sätt jämföra dessa behövdes fysiska prototyper där de olika snäppfunktionerna 
och hållbarheten kunde utvärderas.  

Gällande framtagning av skenan så föll validiteten på grund av att författarna själva 
tillverkade skenan. Skenan utvärderades sedan mot referensen som tagits fram av Fagerhult 
AB. För att validiteten istället skulle bibehållas hade författarnas skena behövt tas fram av 
Fagerhult AB. Detta påverkade de jämförelsestudier som utfördes. 

 Implikationer 

Arbetet har genererat ett koncept med tillhörande underlag och prototyp för en bärskena till 
pendlade armaturer. Underlaget, prototypen och bakomliggande dokumentation lämnas över 
till handledare på Fagerhult AB efter projektets avslut. Företaget har som avsikt att följa upp 
uppdraget och eventuellt lansera en produkt baserad på underlaget. 

 Begränsningar 

En fördel hade varit om en grundligare konkurrensanalys och datainsamlingsprocess hade 
genomförts. Det var problematiskt att beställa hem bärskenor från vissa konkurrenter, då de 
är just konkurrenter och inte gärna delar med sig. Detta hade gett mer konkreta data kring 
problemområden och möjligtvis visat fler problemområden samt gett en bättre uppfattning 
om vad som uppfattas som estetiskt tilltalande för kunden. Detta hade troligtvis genererat en 
mer genomarbetad produkt, då det finns mer tyngd bakom arbetet. Det har heller inte utförts 
några FEM-beräkningar eller simulationer. Anledningen till dessa begränsningar är tidsbrist. 

Syftet med arbetet var att ta fram en funktionsprototyp men så långt kom inte arbetet då 
Fagerhult AB:s prototypverkstad var tungt belagd under denna period. Tillgången till hjälp vid 
prototypframtagning var därmed begränsad och prototyperna lyckades inte bli klara inom de 
uppsatta tidsramarna. Detta orsakade problem i tidsplaneringen och olika delar i arbetet blev 
försenat och påskyndat. Den slutgiltiga prototypen blev därför en prototyp som inte speglar 
konceptets funktioner utan bara dess utseende. Funktionsprototypen finns enbart i CAD-
miljö. 

 Slutsatser och rekommendationer 

I gate fyra gavs förslag på förbättringsåtgärder. Dessa bör ses över för att få en mer attraktiv 
slutprodukt. 

Då konceptet är utformat på så sätt att man inte ser om skenan sitter rätt monterat mot T-
clipset är det viktigt att andra sinnen kan säkerställa att det är korrekt monterat. Därför bör 
”klick”-ljudet som ska uppstå när skenan monteras på T-clipset noga utvärderas så att det låter 
familjärt, precis som hos många andra produkter med snäpplåsning. Det bör även vara lite 
spelrum när väl skenan är monterad på T-clipset så att man känner att skenan är korrekt 
monterad, att den är säker på sin plats. Även detta kräver sin utvärdering.  
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I gate 2 beslutades det att de önskvärda kraven att ha en kombinatorisk lösning för olika sorters 
undertak inte länge skulle eftersträvas. Produkten ska istället säljas i olika utföranden som är 
anpassade för de olika sorters undertaken. Dessa utföranden måste konstrueras och utvärderas. 
En lösning för HB-tak kräver en rekonstruktion av T-clipset så det får plats i det lilla utrymme 
som finns i HB-taken, vilket det inte gör i dess nuvarande utförande. 

Konceptet måste även få en kulör som smälter in med undertaket. Rekommenderat är att ge 
konceptet samma kulör som referensmodellen då den passade bra i undertaket, enligt den 
undersökning som gjordes i kapitel 3.5.2 ”Konkurrensanalys”.  

Rekommenderat är att evaluera om det finns plaster som kan uppfylla de krav som ställs på T-
clipset. Om det finns så bör möjligheten att tillverka clipset i ett stycke ses över. Detta skulle 
förmodligen minska styckpriset, förutsatt att materialet och tillverkningstekniken inte är för 
kostsam.   

En patentsökning hade kunnat göras för att försäkra sig om att det inte ligger något patent i 
vägen som kan orsaka problem. Risken för detta anses dock vara låg då det är en simpel produkt 
i grunden och mycket inspiration kommer från referensmodellen som tillhör företaget. 

 Vidare arbete eller forskning 
 
Detta projektet stannade vid prototyptillverkning. Som beskrivits i kapitel 2.4.1 
”Produktutvecklingsprocessen” så finns det flera steg därefter som måste genomföras för att 
få en marknadsklar produkt. För att ta detta arbete vidare vore det lämpligt att arbeta med de 
områden som nämndes i ”Begränsningar”. Alltså bör en mer grundlig konkurrensanalys och 
datainsamling genomföras för att sedan korrigera resten av arbetet utifrån det, om möjligt. 
Detta för att få ett tyngre underlag inför vidare arbete i produktutvecklingsprocessen.  

FEM-simulationer bör göras på resultatet för få en bild av hur konceptet kan optimeras ur ett 
hållfasthetsperspektiv för att sedan korrigera konceptet utifrån den informationen. 
Säkerhetsmässigt bör tester utföras på den fysiska prototypen för att verifiera resultatet med 
FEM-simulationerna. 

Då det var önskvärt med en lösning som var anpassningsbar för HB-tak och L625-tak så kan 
det vara lämpligt att utforska detta ytterligare för att se om det går att komma fram till 
kombinatoriska lösningar som tar alla krav i kravspecifikationen i beaktning. Detta var inget 
vi lyckades med utan valde istället att lösa problemet genom att bärskenan säljs i olika 
utföranden som är anpassade för de olika undertaken.   

Är inte det slutgiltiga konceptet till belåtenhet skulle flertalet andra koncept kunna utvecklas, 
till exempel de koncept som sållades i Gate tre. 

Ett annat område att forska vidare inom är att matcha kulören och texturen på bärskenan 
med kulören och texturen på undertaket för att få en så kamouflerad bärskena som möjligt, då 
man i regel inte vill att bärskenan ska fånga fokus. Detta skulle kunna göras genom att göra 
undersökningar med bärskenan i olika sorters kulörer och olika sorters texturer i de tänkta 
undertaken. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Intervju 

Bilaga 2 Gantt-schema 

Bilaga 3 QFD 

Bilaga 4 Tidig kravspecifikation 

Bilaga 5 Fullständig kravspecifikation 
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 Bilaga 1 – Intervju 
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 Bilaga 2 – Gantt-schema 
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 Bilaga 3 – QFD 
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 Bilaga 4 – Tidig kravspecifikation från Fagerhult AB 
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 Bilaga 5 – Fullständig kravspecifikation 

 


