
 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsförbättring av räcke 
Quality Improvements of railing 

 

 

 

Anton Blomqvist 

Simon Eliasson 

 

 

EXAMENSARBETE 2015 

Maskinteknik, Industriell Ekonomi och 

Produktionsledning 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

Maskinteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Jonas Bjarnehäll 

Handledare:  Leif Svensson 

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2015-06-16 



 

 

 

Abstract 

 

This thesis was performed at EAB's warehouse department. The reason that the thesis 

was performed here is that a railing in the company's product range has a number of 

quality deficiencies that need to be resolved. There were three problems with the 

railing. 

 

1. The pipe bend folds. 

2. Poor finish. 

3. Reduce the number of articles from two to one on the lower pipe bend. 

 

Given these problems the aim of the thesis was to develop proposals to resolve the 

problems with the railing from the company EAB, so that it becomes a more stable 

construction and a better joining of the pipe bends. And that the cost of the proposed 

solutions do not become too large in comparison with the existing railing. 

To identify the cause of the first problem, the Cause-and-effect method was used. The 

chart that was developed was based on information gathered about the product. This 

chart was used as a methodological support to identify the causes that most likely was 

behind the problem of the pipe bend folding. Then, with the help of five-why 

approach the reasons for the problems with the pipe bend was found. The problem 

arises due to that the mounting plate folds when weld together with the railing post at 

which the attachment plate cannot handle the tension that occurs during welding due 

to the incorrectly designed mounting plate. 

To solve the problems, 15 proposals was created with the help of brainstorming they 

were then weighted using the Pugh matrix to see which of the proposals that solve the 

problem best. 

 

Proposal 8 and proposal 10, who got the best results from weighting, together with 

proposals 12 were brought to the deeper economic evaluation of self-cost calculation. 

The self-cost calculations was performed to see how the costs will vary in comparison 

with the current product. The calculations were performed in three different 

constructs, only the posts, small construction and complete construction, to see how 

the cost varied from small to large design. It was noted that proposal 12 had a 

significantly smaller increase in costs in comparison with the other two proposals. 

The proposals that have been developed in this work requires the production to 

change in order to produce the new details of the proposals. The manufacturing cost 

of the railing will then increase. However, savings will occur because of the removal 

of articles, this is because some parts of the product no longer needs to be 

manufactured or stored. The proposals also make the product qualitatively better. 

 

A limitation of this report is that the real economic calculations could not be displayed 

due to classified information, this leads to a difficulty in the understanding of what the 

real costs are. 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på EAB:s lagerinredningsavdelning. Anledningen till 

att examensarbetet utfördes här är för att det har uppenbarat sig att ett räcke i 

företagets sortiment har ett antal kvalitetsbrister som behöver lösas. Problemen som 

fanns med räcket var tre. 

 

1. Rörböjen viker sig. 

2. Dåligt avslut. 

3. Reducera antalet artiklar från två till en på den nedre rörböjen. 

 

Med tanke på dessa problem blev syftet med examensarbetet att ta fram förslag som 

löser problemen med räcket från företaget EAB, så att det blir en stabilare 

konstruktion och får en bättre skarvning i rörböjarna. Samt att kostnaden för 

lösningsförslagen inte blir för stora i jämförelse med nuvarande räcke. 

 

För att identifiera orsaken till det första problemet användes metoden Orsak-verkan. 

Diagrammet som togs fram baserades på information som samlats in om produkten. 

Detta diagram användes som ett metodstöd för att identifiera vilka orsaker som med 

största sannolikhet låg bakom problemet med att rörböjen viker sig. Därefter med 

hjälp av fem-varför metoden blev orsaken till att rörböjen viker sig klar. Problemet 

uppstår på grund av att fästplåten viker sig vid hopsvetsningen med räckesstolpen då 

fästplåten inte klarar av den spänningen som uppstår vid svetsningen på grund av att 

den är felaktigt utformad. 

För att lösa problemen så togs 15 förslag fram med brainstorming som sedan viktades 

med hjälp av Pughs matris för att se vilka av förslagen som löser problemen bäst. 

Därefter togs förslag 8 och förslag 10, som fick bäst resultat från viktningen, 

tillsammans med förslag 12 vidare till en djupare ekonomisk utvärdering med 

självkostnadskalkyl. Självkostnadskalkylen utfördes för att se hur kostnaderna 

kommer att variera i jämförelse med den nuvarande produkten. Beräkningarna 

utfördes i tre olika konstruktioner, bara stolparna, liten konstruktion och komplett 

konstruktion, för att se hur kostnaden varierade från liten till stor konstruktion. Det 

konstaterades att förslag 12 hade en betydligt mindre kostnadsökning i jämförelse 

med de andra två förslagen. 

 

Förslagen som har tagits fram i detta arbete medför att tillverkningen måste förändras, 

detta för att producera de nya detaljerna till förslagen. Tillverkningskostnaden för 

räcket kommer då att öka. Dock kommer besparingar ske på grund av borttagning av 

artiklar, detta på grund av att vissa delar i produkten inte längre behöver tillverkas 

eller lagras. Förslagen gör även att produkten blir kvalitetsmässigt bättre.   

 

En begränsning med denna rapport är att de verkliga ekonomiska beräkningarna inte 

kunnat visas på grund av sekretess, detta leder till att det kan bli svårt att uppfatta vad 

de verkliga kostnaderna är. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete utfördes på EAB:s lagerinredningsavdelning. Anledningen till 

att examensarbetet utfördes här är för att det har uppenbarat sig att ett räcke i 

företagets sortiment har ett antal kvalitetsbrister som behöver lösas. Kvalitetsbristerna 

har uppmärksammats då kunder gett synpunkter till anställda på företaget. Det finns 

dessutom interna önskemål om förbättringar utav räcket. Förutom att produkten har 

konstruktionsproblem, är produkten utformad så att det kan leda till skador på den 

som använder sig av produkten. Därför är examensarbetet ett 

kvalitetsförbättringsarbete där olika kvalitetsproblem på räcket ska lösas.  

 

Kvalitetsproblemen är två. Det första problemet är att rörböjen viker sig vid 

belastning. Till följd av detta uppstår glipor mellan rör och rörböj. Det andra 

problemet med räcket är dess avslut. Detta avslut utgör en säkerhetsrisk, risken 

uppstår då räcket slutar abrupt och att räckesrören till följd av detta pekar rakt ut, se 

bild 1. Eftersom de pekar rakt ut så kan personer som använder sig utav räcket fastna 

och falla ned i ståltrappor. 

1.2 Företagspresentation - EAB 
EAB som ligger i Smålandsstenar grundades 1957 av Erik Andersson. Företaget är ett 

familjeägt företag som arbetar inom tre produktområden, dessa är: 

Lagerinredningar: 
De har lösningar till små och stora lager samt helautomatiserat lagerhanteringssystem 

kallat Maxipacker.  

 

Portar: 
De tillverkar bland annat vikportar, slagportar, skjutportar, säkerhetsdörrar, 

branddörrar m.m. 

 

Stålbyggnader: 
Projektering, tillverkning och montering av små till stora stålbyggnader samt 

tillverkning av entresoler och kranbanor. 

 

Företaget konstruerar, tillverkar och monterar sina produkter. Dessa produkter säljs 

sedan i hela världen. Förutom att EAB finns beläget i Smålandsstenar, har de 

dotterbolag belägna ibland annat Norge, Finland och Holland. EAB har idag en 

omsättning på cirka 650MSEK, av detta svarar exporten för 200MSEK. [1]  
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1.3 Nuvarande tillverkning/monteringsmetod 
 

Alla rör som behövs till tillverkningen av räcket köps in från underleverantörer. Rören 

kommer till företaget där de, bockas, gradas, hålas, tvättas, lackeras, blästras och 

kapas. Ett undantag är de nedre fyrkantiga rören som inte bockas på företaget. 

Fästplåtarna till räcket tillverkas genom att material köps in, som sedan laserskärs och 

bockas till önskvärd form. Fästplåtarna svetsas sedan fast på räckesstolpen. 

Montering av nuvarande räcke görs genom att, övre och undre räckesrören placeras på 

fästplåtarna. Rören skruvas sedan ihop med räckesstolpen med hjälp av självborrande 

skruvar. Hur räcket sedan monteras fast i golv beskrivs inte då det inte är relevant för 

detta arbete. 

 

Bild 1: Beskrivning av räcket och dess detaljer 

 

 

 

 

 

 

Rörböj 
Fästplåt 

Räckesstolpe 

Nedre rörböj 

Övre räckesrör 

Avslut 

Undre räckesrör 

Avslut 
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1.4 Problembeskrivning 
 

EAB har fått in synpunkter från deras kunder angående rörböjen och det utstickande 

avslutet. Detta framgick efter ett samtal med chefen för lagerinredningsavdelningen, 

Mats Carlsson. Det finns även interna synpunkter på kvalitetsbristerna angående 

räcket i deras produktsortiment. 

 

Problem 1: 

● Ett av problemen är att rörböjen lätt viker sig vid belastning/stötar, då uppstår 

glipor mellan rörböjen och helröret. På grund av detta kan personer fastna med 

kläder samt med fingrar i gliporna och då skada sig, se Bild 2. Det uppfattas 

även som inte estetiskt tilltalande då glipor har uppstått. 

 

 
Bild 2: Problem 1 rörböj viker sig 
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Problem 2: 

● Där räcket slutar sticker det två rör rakt ut, se Bild 3, vilket leder till att 

personer kan gå in i avslutet och slå sig och/eller fastna med kläder. Detta 

utgör en säkerhetsrisk då påföljden kan bli att personer faller ner i en 

ståltrappa och får allvarliga personskador.      

                

I dagsläget har EAB löst detta problem genom att använda sig av den 

befintliga rörböjen. Rörböjen svetsas fast på en räckesstolpe och används 

sedan som avslut på räcket. Röret måste svetsas fast då fästplåten med två 

skruvar inte klarar av att hålla röret uppe vid belastning.  EAB vill inte 

använda sig av denna lösning då svetsning inte är önskvärt. Detta på grund av 

det är dyrt och krångligt att svetsa vid monteringen av räcket.  

     

            
 Bild 3: Problem 2 abrupt avslut 
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Problem 3: 

● Utöver dessa två problem vill EAB göra den nedre rörböjen på räcket till en 

artikel från nuvarande två. Detta för att få ned totalt antal artiklar och reducera 

kostnaden att tillverka räcket. Som Bild 4 visar blir den nedre rörböjen för 

lång vid en inåtgående böj för att den övre rörböjen ska passa. För att lösa 

detta problem har en kortare version gjorts av den nedre rörböjen, så att den 

övre rörböjen ska passa. 

 

 
Bild 4: Problem 3 två nedre rörböjar 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbete är att ta fram förslag som löser problemen med räcket, så 

att det blir en stabilare konstruktion och får en bättre skarvning i rörböjarna. Samt att 

kostnaden för lösningsförslagen inte blir för stora i jämförelse med nuvarande räcke. 

1.      Varför uppstår problem 1? 

2.      Hur kan förslag som löser problem 1, problem 2 och problem 3 vara utformade? 

3.      Vilka lösningsförslag löser problem 1, problem 2 och problem 3 bäst utifrån ett 

tekniskt och ekonomiskt perspektiv? 

 

 

 

 

 

Kort nedre rörböj 

Lång nedre 

rörböj 
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1.6 Omfång och avgränsningar 
Företaget gav inga restriktioner på hur förslagen kan vara utformade. Förslagen skulle 

dock uppfylla kravspecifikationen som ser ut såhär: 

● Rörböjen ska sitta väl förankrad i räckesstolpen 

● Skarven mellan rören ska göras enkelt och inte påverka utseendet negativt. 

● Nedre rörböjen som idag består av två olika detaljer ska ersättas med en ny 

utvecklad detalj. 

● Förbättra avslutningarna på räcket för en säkrare arbetsmiljö där räcket 

kommer att monteras. 

 

I övrigt så utfördes inga hållfasthetsberäkningar på de olika förslagen. Det gjordes 

heller inga beräkningar på kostnadsbesparingar som uppstår när vissa förslag 

reducerar totala antalet artiklar som går åt för ett komplett räcke 

1.7 Disposition 
Kapitel 1, Introduktion. Innehåller: Bakgrund, företagspresentation, 

tillverkningsmetod, problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt omfång och 

avgränsningar. 

Kapitel 2, Metod och genomförande. Innehåller: Koppling mellan frågeställningar och 

metod, arbetsprocess, tillämpade verktyg och metoder samt datainsamling. 

Kapitel 3, Teoretiskt ramverk. Innehåller: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Kapitel 4, Förslag på lösningar. Innehåller: Förslagsgenerering. 

Kapitel 5, Analys. Innehåller: Svar på frågeställningar. 

Kapitel 6, Diskussion och slutsatser. Innehåller: Resultat, diskussion kring metoder 

och resultat, effekter, begränsningar, slutsatser och rekommendationer samt vidare 

arbete/forskning. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

För att besvara studiens första frågeställning, ”varför uppstår problem 1?” så utfördes 

undersökningar på produkten för att samla in information om problemet. Ytterligare 

information om problemet samlades in genom samtal med anställda på företaget. 

Ett Orsak-verkan diagram togs fram, se Bild 5, baserat på den information som 

samlats in. Detta diagram användes som ett metodstöd för att identifiera vilka orsaker 

som med största sannolikhet låg bakom problemet med att rörböjen viker sig. 

 

Bild 5: Orsak-verkan diagram, Rörböj viker sig. 

För att sedan undersöka dessa orsaker djupare användes 5-varför metoden. Med hjälp 

av denna metod hittades grundorsakerna till problemet.  
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För att besvara studiens andra frågeställning, ”Hur kan förslag som löser problem 1, 

problem 2 och problem 3 vara utformade?”, användes brainstorming. Brainstorming 

utfördes för att generera förslag som löser problem 1, problem 2 och problem 3. 

Metoden utfördes genom att förslag genererades, dessa skissades upp och beskrevs i 

text. Efter att förslagen hade genererats skapades helhetslösningar genom att olika 

förslag slogs ihop med andra förslag. För att förbättra dessa helhetsförslag utfördes 

ännu en brainstorming. 

För att besvara studiens tredje frågeställning, ” Vilka lösningsförslag löser problem 1, 

problem 2 och problem 3 bäst utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv?”, 

användes Pughs matris och självkostnadskalkyler. 

Pughs matris användes främst för att utvärdera de tekniska aspekterna men det ingick 

även grundläggande ekonomiska förändringar, som kallas “producerbar” i matrisen, 

denna viktning lade grund till vilka förslag som skulle tas vidare till en djupare 

utvärdering av kostnadsförändringarna. 

För att vidga viktningen och få in andras synpunkter presenterades förslagen för Dan 

Andersson, produktionschef. Parametrarna som användes och dess vikt var som följer 

i tabell 1: 

Viktningspunkter Vikt 

Hållfasthet 4 

Utseende 4 

Producerbar 3 

Monteringsvänlig 3 

Funktionsområden 2 

Användarvänlig 3 

Tabell 1 parametrar och vikt 
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Hållfasthet - Vad som avses med detta i denna rapport är hur bra motstånd rörböjen 

har mot att vika sig nedåt, när den belastas normalt d.v.s. normal användning utav ett 

räcke som kan förväntas i fabriker.  

Utseende - Hur pass estetiskt tilltalande produkten blir med lösningen, stor vikt läggs 

på hur skarvningen blir. 

Producerbar - Hur enkel produkten blir att tillverka. Hur dyr produkten blir att 

tillverka. Hur lång tid produkten tar att tillverka.  

Monteringsvänlighet - Hur lätt produkten blir att montera, risken för fel/dålig 

montering.  

Funktionsområden - Går förslagen/delar i förslaget att använda på andra problem 

med räcket t.ex. avslutet.  

Användarvänlig - Hur pass säker lösningen är i avseende på skaderisk t.ex. fastna 

med kläder, skära sig, klämma sig. 

En djupare utvärdering gjordes med hjälp av självkostnadskalkyler där självkostnaden 

jämfördes med den nuvarande konstruktionen utav räcket. Metoden utfördes genom 

att kostnaderna för de olika stegen i tillverkningen placerades på olika kostnadsbärare. 

Dessa var: Materialkostnad, Hemtagningskostnad, Lönekostnad, Maskinkostnad. 

Därefter, med hjälp av pålägg, togs resterande kostnader fram och bildade 

tillsammans självkostnaden för förslagen. Självkostnadsberäkningen utfördes på de tre 

vinnande förslagen i tre olika konstruktionsexempel.  
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2.2 Arbetsprocessen 
 

Arbetet började med samtal med personal/ekonomiansvarig Roger Lindvall, chefen 

för lagerinredningsavdelningen Mats Carlsson, VD Per-Åke Andersson, teknisk 

säljare Magnus Johansson, där en genomgång av produkten och dess problem gicks 

igenom. Även synpunkter från kunder som har köpt produkten kom till känna via 

genomgången.    

Efter genomgången skapades en kravspecifikation av Magnus Johansson, se bilaga 1, 

för att få en klar bild av vad företaget vill få åtgärdat. Sedan utfördes en 

litteraturstudie för att ta fram ett lämpligt tillvägagångssätt, vilka metoder som ska 

användas för genomförandet av kvalitetsförbättringarna och för viktningen av de olika 

förslagen, både tekniskt och ekonomiskt. Samtal, möten, diskussioner och 

observationer genomfördes för att finna orsaker till varför kvalitetsbristerna på räcket 

uppstår. Med denna information skapades ett Orsak-Verkan diagram som metodstöd 

till arbetet. Sedan utfördes fem-varför metoden för att hitta rotorsaken till problemen. 

Undersökningarna utfördes på produkten genom att kontrollera räckesstolpen, 

fästplåten och tillverkningen. Enkla hållfasthetstester utfördes genom att hänga och 

trycka på räcket. Mätningar gjordes på räckesstolpen för att kontrollera fästplåten. 

Produkten undersöktes före och efter hopsvetsning. Även monteringen undersöktes 

via samtal med anställda och observationer av den kompletta produkten. Tester 

utfördes genom att montera produkten på företaget för att se hur svårt/lätt det är att få 

skarvningen bra.  

Efter att problemanalysen var klar startades idégenereringsarbetet, där förslag 

genererades på hur problemen kunde lösas. Metoden som användes för detta var 

brainstorming och med hjälp av denna metod togs ett flertal förslag fram. Förslagen 

ritades upp i ett CAD-program. Förslagen viktades sedan med en Pughs matris, 

resultatet går att hitta i Tabell 2, där de sämre förslagen sållades bort.  

En presentation av förslagen gjordes och presenterades för produktionschefen Dan 

Andersson. Detta utfördes för att få information om hur de olika förslagen skulle 

kunna tillverkas och hur komplicerade de skulle vara att tillverka.  

 

Produktionschefen valde sedan ett förslag som han ansåg lämpligast att gå vidare 

med, examensarbetarna valde två andra förslag baserat på viktningen från Pughs 

matris. 
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Självkostnadskalkyler utfördes på de tre förslagen och den nuvarande 

räckeskonstruktionen. Kalkylen beräknades på tre olika fall: 

1. Enbart räckesstolparna 

2. Liten räckeskonstruktion 

3. Komplett räckeskonstruktion 

 

När beräkningarna var klara på förslagen gjordes en jämförelse utav självkostnaderna 

med referensprodukten d.v.s. produkten i dagsläget i de tre olika fallen. En prototyp 

tillverkades på det förslag med den minsta självkostnadsökningen.  

 

2.3 Tillämpade verktyg och metoder 
 

Examensarbetet utgick ifrån flera olika metoder.                                                

Processen såg ut såhär:  

1. Insamling av information, genom analys av produkten och samtal med 

anställda, detta för att få en bakgrund till problemen med räcket. 

2. Orsak-verkan och Fem-varför användes för att hitta orsaken till problemet 

3. Brainstorming för att hitta förslag som löser problemen/orsakerna 

4. Pughs matris för att vikta förslagen för att se vilka som ska tas vidare 

5. Självkostnadskalkyl för att vikta de vinnande förslagen från Pughs matrisen 

ytterligare för att hitta den/de slutgiltiga förslagen.  

 

2.4 Datainsamling 
 

Datainsamlingen utfördes genom samtal med anställda på EAB där information om 

produkten, problemen, tillverkningsmöjligheter och ekonomiska kostnader samlades 

in.  Samtalen genomfördes genom att frågor ställdes och svaren noterades. Utöver 

detta utfördes observationer på produkten, tillverkningen och monteringen. 

Litteraturstudien bestod av att fakta om olika metoder och teorier samlades in från 

diverse böcker och hemsidor. Informationen som söktes var om kvalitetsförbättring, 

förslagsgenerering, viktningsmetoder och ekonomiska beräkningsmetoder. Därefter 

utfördes en genomgång av den insamlade informationen från litteraturstudien för att 

avgöra vad som skulle användas.      

   

 



 

12 

 

3 Teoretiskt ramverk  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Varför uppstår problem 

1?” beskrivs följande område i det teoretiska ramverket: Orsak verkan diagram, fem-

varför, felträdsanalys och träddiagram.   

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ” Hur kan förslag som 

löser problem 1, problem 2 och problem 3 vara utformade?” beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: Brainstorming och Brainwriting.  

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen, ” Vilka lösningsförslag 

löser problem 1, problem 2 och problem 3 bäst utifrån ett tekniskt och ekonomiskt 

perspektiv?”, beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Pughs matris, 

Eliminerings matris, Concept Scoring, Självkostnadskalkyl och ABC-kalkyl. 

Teorierna presenteras här nedan, i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4, det ges även en förklaring 

till varför de har blivit valda. 
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3.2 Problemidentifieringsmetoder 
 

Orsak-verkan-diagram  

Detta diagram har sitt ursprung i Japan när Kaoru Ishikawa utförde ett 

förbättringsarbete vid Kawasaki Steel Works. Diagrammet kallas även 

Ishikawadiagram namnet är ifrån sin skapare, diagrammet kan även kallas fiskbens-

diagram. Diagrammet används till att beskriva vilka orsaker som leder till ett problem. 

Första steget är att först beskriva grovt vilka olika orsaker som kan leda till problemet, 

därefter läggs fokus på en av dessa orsaker och försöker undersöka denna mer 

detaljerat. När detta är klart används de mer detaljerade beskrivna orsakerna och 

förfinar dem ytterligare. Först när en orsak är beskriven och rotorsaken till att problem 

uppstår är klar, kan processen börjas om med nästa orsak.  

Det kan underlätta processen med att utgå från att orsakerna till kvalitetsproblemen 

kan relateras till något av den sju M:en som är: 

● Management  

● Människa  

● Mätning 

● Metod 

● Maskin 

● Material 

● Miljö 

 

På detta sätt kan de underliggande orsakerna till problemet lättare hittas.                    

[2 s. 228-231]  

Felträdsanalys  

Felträdsanalys är ett händelsediagram som visar sambanden mellan en icke önskvärd 

händelse och orsakerna till denna händelse.  När ett felträd ska skapas börjar 

processen med att definiera den icke önskvärda huvudhändelsen. Nästa steg är att gå 

igenom vilka fel som kan vara direkta orsaker till huvudhändelsen. Dessa binds sedan 

samman med huvudhändelsen med en lämplig grind. Arbetet fortsätter sedan med att 

arbeta sig ner till apparat, komponent eller detalj nivå. Detta arbete är inte något som 

bör utföras själv utan kräver att arbetet sker i grupp och att det finns systemkännedom. 

Därför bör konstruerandet av felträdet utföras i samarbete med någon eller några som 

har erfarenhet inom en sådan verksamhet. [2 s.161-163]  
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Träddiagram  

Träddiagram är ett systematiskt sätt att bryta ner problem till orsaker i olika nivåer. 

Denna metod är effektivast när den utförs i grupp och kan användas för att undersöka 

tänkbara delorsaker till ett problem. Denna metod utförs genom att först skapa ett 

tema för att sedan låta alla i gruppen skriva ner sina lösningsförslag på t.ex. post-it-

lappar, White bord osv. Dessa sätts sedan upp där problemet finns formulerat. Arbetet 

fortsätter med att gå igenom alla lappar för att se att innebörden är förstådd och att 

lappar med liknande innebörd tas bort. Därefter delas de orsaker upp med liknande 

syfte och läggs tillsammans under en gemensam rubrik. När alla uppdelningar är klara 

värderas orsakerna genom att poäng fördelas och läggs på de orsaker som är mest 

troliga att skapa problemet. Efter detta sammanfattas värderingen och 

lösningsframtagning till orsaken eller orsakerna som är mest troliga kan påbörjas. [2 s. 

511-513] 

Fem-varför 

Fem varför är en metod som har sitt ursprung i 50-talets Japan där Taiichi Ohno 

utvecklade metoden i samband med att han gjorde om Toyotas produktionssystem. 

Eftersom metoden varit med länge är den väl beprövad och fungerar bra. Metoden går 

ut på att frågan, varför, ställs fem gånger eller så många gånger det krävs för att 

komma till rotorsaken som skapar problemet från början. [3 s. 12]  

Nedan är ett exempel på fem-varför. 

● Datorn på högskolan startar inte. Varför? 

● För att en komponent i datorn är sönder. Varför är komponenten sönder? 

● För att det inte utförts någon service på datorn. Varför inte? 

● Högskolan har inte pengar till service på alla datorer. Varför då? 

● Anslagen är för små till skolan. Varför? 

● Anslagen har beräknats fel av läroverket. 

 

Anledningen till att ställa sig fem varför här blir klarare därför om endast två varför 

hade ställts som kanske hade varit de naturliga att ställa sig och då kommit fram till 

att service hade behövts utföras. Men då hade inte grundorsaken lösts hos läroverket 

och andra datorer på skolan hade då blivit utan service istället. De totala kostnaderna 

för att byta komponenter på grund av att de inte fått någon service blir antagligen 

högre än om de blivit behandlade med korrekt nivå av service från början.[2 s. 243-

244]  
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Anledningen till att orsak-verkan diagram tillsammans med fem varför metoden 

valdes är för att det är en bra metod för att identifiera olika orsaker till problemen och 

med hjälp av fem varför hitta rotorsaken till problemet, i detta fall problemet med att 

rörböjen viker sig.  

Andra metoder som hade kunnat användas är släktskapsdiagram, felträdsanalys och 

träddiagram. Dessa metoder hade i detta arbete utformats på så vis att resultaten blivit 

lika, därför valdes orsak-verkan och fem varför metoden för att det fanns tidigare 

erfarenheter och kunskaper om dessa två.  

Då de andra metoderna är mer beroende av att arbetet utförs i en större grupp än vad 

som var tillgängligt i detta examensarbete, blev även detta en faktor till varför orsak-

verka tillsammans med fem varför valdes. 

 

3.3 Utvärderingsmetoder 
 

Eliminerings matris 

Detta är en metod som används i början av en konceptutvärderingsprocess. Metoden 

används som hjälp till att göra en grov bortsortering av förslag. Lösningsalternativen 

undersöks för att se om dem  

● löser huvudproblemet 

● uppfyller alla krav 

● realiserbar 

● inom kostnadsramen 

● säker och ergonomisk 

● passar företaget 

En matris görs där förslagen listas och betygsätts de kan bara få godkänt eller inte 

godkänt. För att ett förslag ska få godkänt och passera denna första utvärdering så 

måste förslagen få godkänt på alla punkter. Förslag som inte blev godkända på en 

eller flera krav analyseras mer, blir förslaget godkänt efter denna analys så går även 

detta förslag vidare.[4 s. 132-133]  
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Pughs Matris 

Denna metod är uppkallad efter den brittiske ingenjören Stuart Pugh, är en generell 

metod som används för att vikta förslag för att välja det bästa alternativet av flera 

möjliga. En referensmodell används som förslagen viktas emot. Referensmodellen 

som används är en liknande produkt, det kan vara en produkt företaget redan tillverkar 

eller en som konkurrenterna tillverkar. Kriterier som lösningarna ska ha listas och 

desto viktigare ett kriterium är desto högre vikt ska det ha. Sedan poängsätts förslagen 

inom varje kriterium efter en skala från två till minus två. Två är mycket bättre än 

referensprodukten och minus två är mycket sämre än referensprodukten, får förslaget 

noll betyder detta att den är lika bra som referensen inom det kriteriet. Poängen 

multipliceras med viktningen. När alla förslagen blivit poängsatta räknas totalpoängen 

ihop, förslaget med högst poäng är det bästa förslaget. [5]  

 

Concept Scoring 

Detta är en metod som på ett enkelt sätt differentierar olika lösningsförslag. De olika 

kraven viktas, vikten på kraven kan vara i intervallet ett till tio. Hur intervallet ser ut 

spelar dock ingen större roll, det viktiga är att skalan möjliggör en rättvis bedömning. 

Sedan betygsätts förslagen, i jämförelse med en referensmodell, desto bättre ett 

förslag uppfyller ett krav desto högre poäng tilldelas, här kan ett intervall ett till fem 

användas. Ett förslag som tilldelas betyget ett innebär att förslaget uppfyller kravet 

mycket dåligt och betyget fem betyder att förslaget uppfyller kravet mycket bra. 

Sedan multipliceras betyget på varje förslag med vikten på kravet för att få ut en 

totalsumma, detta görs på alla förslag. Förslaget med högst poäng är det förslag som 

bäst anses uppfylla kraven. [6]  

 

Pughs matris valdes framför eliminerings metoden på grund av att eliminerings 

metoden endast sorterar bort förslag som inte når godkänd nivå. Det som behövdes i 

arbetet var en metod för att ranka förslagen. Förslagen som framtogs var utformade, 

redan från början, så att de klarade godkänt på de kraven som ställts. Därför behövdes 

en djupare viktning för att avgöra vilket förslag som löser problemet bäst, detta går 

inte att utföra med eliminerings metoden.  Då Concept Scoring är snarlik Pughs matris 

valdes inte denna för att tidigare erfarenhet och kunskap redan fanns om Pughs matris. 

En nackdel med Pughs matris är att den är subjektiv vilket gör att de som utför denna 

utvärdering behöver vara väl insatta i ämnet så att vikten av krav och betyg på förslag 

blir korrekta.  
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Självkostnadskalkyl (påläggskalkylering)  

Kalkylen går ut på att placera totala kostnader på kostnadsbärare. Dessa 

kostnadsbärare är: 

● Direkt materialkostnader (DM) är materialkostnader som direkt kan kopplas 

till en kostnadsbärare. 

● Direkt lönekostnader (DL) är lön som direkt kan kopplas till en kostnadsbärare 

● Materialomkostnader (MO) är indirekta kostnader som kopplas till ett 

materialflöde. t.ex. kostnader för förrådshantering, svinn.  

● Tillverkningsomkostnader (TO) är indirekta kostnader som kopplas till 

tillverkningen t.ex. driftkostnader, underhåll. 

● Affärsomkostnader (AO) är indirekta kostnader för kostnader för 

administration och ledning. 

● Försäljningsomkostnader (FO) är indirekta kostnader för bland annat 

försäljning och marknadsföring. 

De indirekta kostnaderna är inte alltid kända. Därför används pålägg för att placera 

kostnader på dessa. 

Tillverkningskostnaden (TVK) består av DM, DL, MO, TO tillsammans, det vill säga 

summan av dessa fyra. Självkostnaden (SJVK) blir sedan summan av 

tillverkningskostnaden tillsammans med AO och FO. [7 s. 107-120] 

 

Självkostnadskalkyl användes istället för t.ex. ABC kalkyl, främst på grund av att det 

är denna metod som används på företaget i dagsläget. Denna metod är också främst 

framtagen för och använd av tillverkningsföretag. Då en liknande kostnadsbild på de 

olika förslagen var önskvärd, togs beslutet att det skulle vara onödigt att blanda in 

andra kalkyler för att utvärdera kostnaden. Självkostnadskalkylering konstaterades 

vara den mest relevanta för detta examensarbete vid utvärderingen av 

kostnadsförändringarna.  
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3.4 Idegenereringsmetoder 
3.5  

Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att ta fram lösningar och idéer. Denna metod 

utvecklades utav Alex Osborn under 1940-50 talet men metoden har sitt ursprung från 

Indien där den har utövats i över 400 år. Nu är metoden en väl spridd metod och finns 

i många litteraturer om kvalitet.[8, s. 123] Brainstorming utförs i grupp där gruppen 

först tar del av vad som är problemet och sedan börjar generera olika lösningar, 

lösningarna noteras och beskrivs så att andra gruppmedlemmar kan få nya idéer eller 

förbättra befintliga idéer. Ingen kritik är tillåten under tiden brainstormingen pågår 

och genereringen håller på tills personerna i gruppen inte längre har ett bra flöde av 

förslag. Analysen av förslagen skall inte ske under brainstormingen utan den sker 

senare. [9 s. 121] 

Brainwriting  

Brainwriting är en bra metod om det finns gruppmedlemmar som inte känner sig säkra 

på att uttrycka åsikter och förslag när de är i grupp, dock tar denna metod längre tid 

att generera fram flera lösningar. Metoden fungera så att gruppmedlemmar skriver ner 

deras idéer istället för att säga dem. Därefter läggs idéerna i en hög och en av 

gruppmedlemmarna läser upp dem högt inför gruppen. [8 s. 128] 

Brainstorming användes på grund av att det är en relativt enkel och snabb metod när 

det kommer till förslagsgenerering, många förslag kan genereras under kort tid och då 

tiden var en viktig faktor var brainstorming den bättre metoden att använda för att 

komma vidare till nästa steg med arbetet. En annan metod som skulle kunnat 

användas är brainwriting men i detta fall kände sig gruppmedlemmarna trygga med 

varandra och därför behövdes inte brainwriting användas. 
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4 Förslagsgenerering 
 

Här beskrivs de förslagen som har tagits fram efter det att orsaksanalysen var 

färdigställd. Från orsaksanalysen framtogs ett antal orsaker som kan ligga bakom 

problemet, dessa var: 

Infästning - Sättet som röret monteras fast på stolpen 

Fästplåt - Plåten som svetsas fast på räckesstolpen som sedan det översta röret 

skruvas fast i.  

Rör - Räckesröret som används i räckeskonstruktionen. 

Metod - Vilka metoder/anvisningar som används vid montering och produktion. 

Människa - Operatörer och montörer.  

Tillverkning - Tillverkningen av de olika delarna i räckeskonstruktionen 

Dessa orsaker lade grunden till hur förslagen skulle utformas för att lösa de problemen 

som beskrivs i problembeskrivningen och för att besvara frågeställning 2. 

Utöver detta så följdes även kravspecifikationen som utformades av företaget, se 

Bilaga 1. Lösningarna framtogs med hjälp av brainstorming och listas här i detta 

avsnitt 4 Förslagsgenerering. 
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Förslag till lösning på rörböj: 

Förslag 1 Reducering av rörböj 

Denna lösning till problemet med skarven och att röret böjer sig är att göra en 

reducering på en del av röret så det går att föra in i ett annat rör.  

 

Bild 6 Förslag 1 Reducering av rörböj 

 

Förslag 2 bredare fästplåt 

Denna lösning är att göra fästplåten bredare och får då plats med fyra skruvar samt att 

skruvarna kan skruvas fast högre upp på rören. 

 

Bild 7: Förslag2 bredare fästplåt 
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Förslag 3 ytterligare fästplåt inuti röret. 

Detta sätt att lösa problemet vid skarven är att sätta en metallskiva inuti rören, detta 

kan vara till exempel fästplåten som redan används vid räckesstolpen, sedan monteras 

en självborrande skruv genom både rören och plattan inuti.  

 

Bild 8: Förslag 3 ytterligare fästplåt inuti röret. 

 

Förslag 4 Inre rör 

Denna lösning går ut på att göra ett separat rör på cirka 20 cm med en skåra i för 

eventuell svetssöm, som sedan placeras mellan de två rören.

 

Bild 9: Förslag 4 Inre rör 
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Förslag 5 yttre fäströr 

Denna lösning går ut på att ta bort befintlig fästplåt och istället använda sig av ett 

kortare rör som de andra rören förs in i och sedan skruvas fast. 

 

Bild 10: Förslag 5 yttre fäströr 

 

Förslag 6 kläm 

Förslaget är liknande det i Förslag 5. Skillnaden är att istället för att dra skruvar direkt 

igenom både yttrerör och inre rör så kläms rören fast. 

 

Bild 11: Förslag 6 kläm 
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Förslag 7 kläm med utsågning 

Samma förslag som i Förslag 6 fast flänsen är utsågad så att räckesstolpen får plats i 

mitten det vill säga flänsarna kan då peka nedåt.  

 

Bild 12: Förslag 7 kläm med utsågning 

 

 

Förslag till helhetslösningar: 

Förslag 8 sidfäste med rör 

Detta förslag går ut på att istället för att ha fästet för röret på ovansidan av stolpen så 

sitter den på sidan av stolpen. En plastplugg fästs på toppen av stolpen för att täcka 

hål och gömma vassa kanter.  

 

Bild 13: Förslag 8 sidfäste med rör 
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Förslag 9 runt nedre fäste 

Fästet i Förslag 5 används för det översta röret. På den nedre delen placeras fästet på 

sidorna. Fästet har en diameter som antingen är större eller mindre än diametern på 

räckesröret. Det går även att använda samma rör som på översta fästet. Därefter förs 

röret in i fästet och skruvas fast underifrån.  

 

Bild 14: Förslag 9 runt nedre fäste 

 

Förslag 9.5 

Samma koncept som i Förslag 9 men ett annat fäste används på den nedre delen. Detta 

fäste består av ett halvt rör som svetsas fast på räckesstolpen. Räckesröret läggs sedan 

i det halva röret och skruvas fast underifrån. 

 

Bild 15: Förslag 9.5 
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Förslag 10 rörböjsfäste 

Det nedre röret byts ut mot runda rör, fästningen både uppe och nere består av ett runt 

rör som i förslag 5, i rörböjen används en liten rörböj som räckesrören kan föras in i 

och sedan fästs med skruv.   

 

Bild 16: Förslag 10 rörböjsfäste 

 

Förslag 11 fyrkantiga rör 

Istället för att använda runda rör används fyrkantiga rör på både ovansidan och 

undersidan, en platt fästplåt kan användas.   

 

Bild 17: Förslag 11 fyrkantiga rör 
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Förlag 12 Bredare fästplåt längre nedre fästplåt 

Längre nedre fästplåt kombinerat med bredare fästplåt på översidan samt en 

modifierad nedre rörböj.  

 

Bild 18: Förslag 12 Bredare fästplåt längre nedre fästplåt 

 

Förslag 13 Invändig plastplugg 

Skarva med invändig plastplugg på nedre rörböj, alternativt på både övre och undre 

delen. De raka rören fästs i en bredare fästplåt och nedre delen i en vanlig fästplåt.   

 

 

Bild 19: Förslag 13 Invändig plastplugg 
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Förslag 14 Utvändigt plaströr 

Utvändigt rör av plast och bredare fästplåt. Plasten kommer att gömma skarven då 

rören skjuts in från var sitt håll in i plaströret och skruvas sedan fast i en bredare 

fästplåt. 

 

Bild 20: Förslag 14 Utvändigt plaströr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

5 Analys 
 

5.1 Frågeställning 1  
 

För att besvara frågeställning 1, ”varför uppstår problem 1?”, utfördes ett orsak-

verkan-diagram på varför rörböjen viker sig. Genom denna metod listades de orsaker 

som kunde ligga bakom problemen. Dessa var: 

Infästning - Sättet som röret monteras fast på stolpen 

Fästplåt - Plåten som svetsas fast på räckesstolpen som sedan det översta röret 

skruvas fast i.  

Rör - Räckesröret som används i räckeskonstruktionen. 

Metod - Vilka metoder/anvisningar som används vid montering och produktion. 

Människa - Operatörer och montörer.  

Tillverkning - Tillverkningen av de olika delarna i räckeskonstruktionen 

Vidare utfördes undersökningar på de orsaker som var mest relevanta och genom fem 

varför hittades huvudorsaken till att glipor skapas mellan rör och rörböj. Resultatet av 

fem varför såg ut såhär: 

Rörböjen viker sig. Varför? 

För att fästplåten är sned. Varför? 

Fästplåten blir sned vid hopsvetsning med stolpen. Varför? 

Fästplåten klarar inte av spänningarna som uppstår vid hopsvetsningen. Varför? 

För att fästplåten är felaktigt utformad. 
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Det största problemet med att rörböjen viker sig och att skarvningen blir dålig är att 

fästplåten viker sig vid hopsvetsning med räckesstolpen. Detta upptäcktes vid 

undersökningar av fästplåten, då fästplåten var rak innan hopsvetsningen och sned 

direkt efter, se bild 21. Mätningar utfördes på 24 färdiga stolpar och konstaterades att 

samtliga fästplåtar lutade i olika grad. 

  

 

Bild 21: Fästplåt lutar efter produktion 

Utöver detta testades plåtens hållfasthet genom att trycka och dra i stolpen, det 

gjordes även en kraftsimulering i cad det konstaterades att fästplåten tål att hängas på 

till viss gräns men deformeras vid stötar och onormalt användande, såsom sitta på 

rörböj eller hänga med hela kroppsvikten.   

Även från undersökningarna av produkten och samtal med anställda på företaget 

kunde det konstateras att det finns problem med monteringsarbetet, då det är svårt att 

få skarvningen bra och rörböjarna raka när fästplåten är sned. Montörerna lägger även 

i vissa fall inte ned tillräckligt mycket tid för att få monteringen bra. En annan 

anledning är att monteringen ibland utförs av kunderna och inte av EAB:s montörer, 

detta leder till att monteringen inte alltid blir bra. Detta på grund av att i vissa fall följs 

inte monteringsanvisningarna samt att kunderna inte har erfarenheter från montering 

utav räcket sedan innan, se Bild 22. 
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Bild 22 felaktig montering av kund 

Bild 22 visar hur en felaktig montering kan gå till. Bilden visar hur kunderna valt att 

kapa av böjarna för att få till en mjukare avslutning. Detta har bidragit till att 

skruvarna och plåtarna som skall hålla upp böjarna har börjat platsticeras och att 

avsluten hänger. Kunderna har försökt lösa ett problem som nuvarande produkt inte 

klarar av att lösa.  

Med hjälp av analysen konstaterades att svetsningen var den största orsaken till att 

problemet med att rörböjen viker sig uppstår. Det konstaterades även att det fanns två 

olika sätt att lösa problemen på 

1. Byta material så att fästplåten klarar av svetsningen. 

2. Ändra konstruktionen på räcket så att problemen inte uppstår. 

Den lösningen som ansågs bäst var att ändra konstruktionen på delar av räcket så att 

problemen försvinner. 
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5.2 Frågeställning 2 
 

Med hjälp av orsaksanalysen så användes brainstorming för att ta fram ett antal 

förslag som löser problemen. 

Förslagen är uppdelade i två kategorier. Den första kategorin är “Lösningsförslag till 

rörböjen” som består av lösningar som tar bort problemen som uppstår i rörböjen och 

avslutet. Den andra kategorin är “Lösningsförslag helhetslösningar”, denna består av 

lösningar som tar bort alla problemen med rörböjen, avslutet och nedre rörböj. Många 

av förslagen i helhetslösning består av en blandning av förslagen från 

“Lösningsförslag till rörböjen”.    

Här nedan beskrivs analysen av dessa förslag där för och nackdelar analyseras.  

 

5.2.1 Analys av förslagen 

Förklaring: Svetssöm är den sömmen som uppstår när röret hopsvetsas. Med söm 

menas det materialet som uppstår inuti röret till följd av svetsningen.  

Lösningsförslag till rörböj: 

Förslag 1 reducerad rörböj 

Denna lösning kommer leda till en mer stabil konstruktion och även att skarven blir 

rakare, dock för att göra detta måste eventuellt materialet i röret bytas ut mot ett 

material med högre hållfasthet för att det ska klara av reduceringsprocessen. 

 

Bild 23: Förslag 1 reducerad rörböj 
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Förslag 2 bredare fästplåt 

Denna lösning leder till en stabilare konstruktion med högre hållfasthet. Dock 

kommer skruvarna sticka ut på sidan av fästplåten som eventuellt personer kan skada 

händerna på. Dock är de fallen där personer har ett grepp runt hela röret vid 

räckesstolpen ytterst få, detta kan eventuellt bortses ifrån. Denna lösning ger även mer 

motstånd mot krafter i horisontalled då skruvarna sitter högre upp. 

 

Bild 24: Förslag 2 bredare fästplåt 

 

Förslag 3 ytterligare fästplåt inuti röret. 

Ett problem som uppstår med denna lösning är när montören ska skruva fast plåten 

inuti röret behövs plåten hållas på plats så att skruven får motstånd och kan penetrera 

materialet. 

Denna idé kasseras på grund av stora svårigheter vid montering. 

 

Bild 25: Förslag 3 ytterligare fästplåt inuti röret. 
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Förslag 4 Inre rör 

Denna lösning kommer att ge mer styrka till konstruktionen. Problem kan uppstå när 

en S-sväng behövs då rörböjarna har svetssöm på olika platser. Dessa sömmar 

behöver ligga i samma vertikala led för att få in röret. 

 

Bild 26: Förslag 4 Inre rör 

 

Förslag 5 yttre fäströr 

Denna lösning leder till att skarven inte syns och att hållfastheten blir högre. Ett 

problem med detta förslag är att en kant bildas runtom röret som personer eventuellt 

kan fastna med kläderna i och slå handen i. Ett annat problem kan uppstå om t.ex. 

golvet inte är plant, då kommer rören eventuellt inte gå att föra in genom hålen då en 

höjdskillnad har uppstått.   

 

Bild 27: Förslag 5 yttre fäströr 
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Förslag 6 kläm 

Med detta förslag undviks problemen med att rören inte passar då toleranserna inte 

påverkar samt att ingen svetssöm finns i röret. 

 

Bild 28: Förslag 6 kläm 

 

Förslag 7 kläm med utsågning 

Detta förslag döljer flänsen. Svetsfogen kan dock endast läggas på ena halvan av 

klämman, på båda sidorna utav stolpen, då den andra delen måste vara lös så att den 

går att klämma åt. Hållfastheten kommer då att bli lägre än Förslag 6. 

 

Bild 29: Förslag7 kläm med utsågning 
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Lösningsförslag helhetslösningar: 

Förslag 8 sidfäste med rör 

Denna lösning leder till att det undre och övre röret hamnar på samma vertikala led 

och i sådana fall elimineras behovet av att ha två olika artiklar för den nedre rörböjen. 

Ett kortare rör kommer att användas som rörfäste, som i förslag 5 och detta medför 

även här att skarven inte kommer synas och hållfastheten kommer att öka. Här kan 

även ett runt avslut användas vilket löser problemet med att personer fastnar i avslut, 

röret som används i avslutet är samma rör som i Förslag 5. 

För att det här ska fungera behövs runda rör både övre och undre, dessa är dock dyrare 

än de rektangulära rören. 

 

Bild 30: Förslag 8 sidfäste med rör 
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Förslag 9 runt nedre fäste 

Med denna lösning hamnar övre och undre i samma vertikala led och då kan samma 

böj användas i alla svängar och en artikel, eventuellt flera artiklar kommer att 

försvinna. Som avslut går även som i förslag 8, att använda sig av ett runt avslut. Det 

går även att använda sig av fyrkantiga rör på nedre delen som det är i dagsläget dock 

kommer det då inte gå att använda sig av det runda avslutet och måste då använda 

fyrkantiga rör som fäste på nedre delen istället för dem runda. Även här kommer 

skarven bli osynlig och hållfastheten att öka. En nackdel med detta förslag är att rören 

måste kapas i olika längder för att passa på nedre delen. I dagsläget är rören 3 meter 

och stolparna får max sitta 1,5 meter i mellan varandra på grund av hållfastighetskrav. 

 

Bild 31: Förslag 9 runt nedre fäste 
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Förslag 9,5 

Med denna lösning underlättas montering och svetsning i jämförelse med förslag 9. 

Ett problem som kan uppstå är att fästet böjer sig av svetsningen som i original fallet. 

En bredare räckesstolpe behöver eventuellt användas då rörhalvan kommer vara 

bredare än stolpen. 

 

Bild 32: Förslag 9.5 
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Förslag 10 rörböjsfäste 

 

Med denna lösning behöver inte längden på rörböjarna påverka monteringen och det 

krävs bara en artikel istället för tre när det kommer till böjarna. Avslutet kan bestå av 

ett runt avslut som är lite sneddat eller används den nya rörböjen, se bild 16, gör ett 

avslut med denna detalj. Nackdelen är att böjen kan uppfattas “ful” och att delen till 

rörböjen kan vara svår/dyr att producera. Ett annat problem kan vara för montören att 

få böjen på rätt plats så att det blir rakt och i mitten av svängen.  

De runda fästena på räckesstolpen behöver inte används om de inte önskas då skarven 

kommer bli bättre. Detta på grund av att hållfastheten ökar när de gamla rörböjarna 

försvinner och enbart raka rör används. Ett annat problem som kan uppstå är om det 

inte går att köpa/tillverka den nya rörböjen utan svetssöm. Detta kan leda till att rören 

inte kan föras in i varandra då sömmen kommer sticka ut på insidan av röret.  

 

Bild 33: Förslag 10 rörböjsfäste 
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Förslag 11 fyrkantiga rör 

Denna lösning kan bli komplicerad för montören att montera om flera svängar behövs 

då montörerna måste kapa rören på plats och i korrekta vinklar.  Blir även en mycket 

kantig konstruktion, risk för skador hos användaren. 

 

Bild 34: Förslag 11 fyrkantiga rör 

Förlag 12 Bredare fästplåt längre nedre fästplåt 

Denna lösning leder till att det nedre röret går att använda i alla lägen samt att 

hållfastheten på övre delen ökar och ger möjlighet till ett böjt avslut. Nackdelen blir 

att skarven fortfarande syns men fortfarande bättre skarvning än på originalet 

Förslaget ger en robustare konstruktion och kan anses uppfylla alla grundläggande 

kvalitetsbrister. 

 

Bild 35: Förslag 12 Bredare fästplåt längre nedre fästplåt 
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Förslag 13 Invändig plastplugg 

Denna lösning leder till att skarvning kan ske vart som med de övre rören och på detta 

sätt försvinner en artikel på nedre rörböj och avslut kan vara böjt. 

 

Bild 36: Förslag 13 Invändigt plaströr 

Förslag 14 Utvändigt plaströr 

Nackdel med denna lösning är att det uppstår en höjdskillnad där plasten sitter jämfört 

med resten av röret. Detta kan dock bortses då de tre meter långa rören inte är helt 

styva och kan böjas samt att plasten går att böja. Lösning på nedre rördel kan göras 

med t.ex. invändig plastplugg eller en längre fästplåt. Även här går ett böjt avslut att 

användas.  

 

Bild 37: Förslag 14 Utvändigt plaströr 
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Alla dessa förslag löser problemen i olika utsträckning. Lösningarna som löser 

problemen med rörböjen och avslutet lägger grunden till resten av 

förslagsgenereringen, men mest focus läggs på helhetslösningarna som löser alla 

problem med räcket. Dock så kan lösningarna eventuellt skapa nya problem. För att få 

en klar bild av vilka förslag som ska tas vidare så behövdes en djupare genomgång av 

förslagen. Detta utförs med Pughs matris som beskrivs i avsnitt 5,3. 
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5.3  Frågeställning 3 

5.3.1 Analys av Pughs matris 

För att besvara frågeställning 3 och för att avgöra vilka förslag som löser problemen 

bäst så poängsattes förslagen i Pughs Matris. Förslagen tilldelades olika poäng baserat 

på hur bra de uppfyller de olika parametrarna i jämförelse med nuvarande produkt, se 

tabell 2. Parametrarna är:  

Hållfasthet - Vad som avses med detta i denna rapport är hur bra motstånd rörböjen 

har mot att vika sig nedåt, när den belastas normalt d.v.s. normal användning utav ett 

räcke som kan förväntas i fabriker.  

Hållfasthet får en ganska stor vikt då förslag som inte tillåter att rörböjarna viker sig 

även eliminerar de fula gliporna som uppstår. Utöver detta kan rörböjar användas i 

avslut om infästningen är tillräckligt stark. Detta var även något som nämndes i 

kravspecifikationen från företaget, vilket bidrar till den höga vikten. Se bilaga 1. 

Utseende - Hur pass estetiskt tilltalande produkten blir med lösningen, stor vikt läggs 

på hur skarvningen blir. 

Utseende får en hög vikt då räcket ofta syns väl i lokaler och kan då räknas som en 

inredningsprodukt. Utseendet påverkar i stor grad hur lätt produkten blir för företaget 

att sälja. Utseendet var även något som påpekades av Magnus Johansson som viktigt. 

Och det står i företagets kravspecifikation att förslagen inte skall påverka utseendet 

negativt. Se bilaga 1.  

Producerbar - Hur enkel produkten blir att tillverka. Hur dyr produkten blir att 

tillverka. Hur lång tid produkten tar att tillverka.  

Får en medelhög vikt då det är viktigt att produkten inte är för komplicerad att 

tillverka samt inte har för hög kostnad. Detta var en parameter som inte ingick i 

kravspecifikationen från företaget, men det framgick efter samtal med anställda på 

företaget att det är en parameter som är viktig att ha med i utvärderingen. 

Monteringsvänlighet - Hur lätt produkten blir att montera, risken för fel/dålig 

montering.  

Efter analysen av problemen insågs det att räcket bör vara lättare att montera då 

nuvarande lösning gör det svårt att montera och bidrar till att montörerna monterar 

fel/dåligt. Därför ges monteringsvänlighet en medelhög vikt. 
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Funktionsområden - Går förslagen/delar i förslaget att använda på andra problem 

med räcket t.ex. avslutet.  

Denna får låg vikt då det inte är ett måste att lösningen går att använda på flera 

områden på produkten, dock är det positivt om det är möjligt. Detta är en parameter 

som uppstod under förslagsgenereringen. Då vissa av förslagen som togs fram löste 

fler problem än vad som först var avsett, detta gör att sådana förslag som löser fler 

problem behövde en parameter som belönade denna aspekt.  

Användarvänlig - Hur pass säker lösningen är i avseende på skaderisk t.ex. fastna 

med kläder, skära sig, klämma sig. 

Denna får medelhög vikt då det är ytterst viktigt att produkten är säker. Dock täcker 

de andra viktpunkterna stora delar av denna punkt och får därför inte högre vikt än en 

trea. Därför är det viktigt att inte sätta för låg vikt då de nya förslagen kan ha nya 

säkerhetsproblem som måste ses över. I kravspecifikationen från företaget står det att 

produkten skall ge en säkrare arbetsmiljö, se bilaga 1. 
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Vi
kt
ni
n
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R
e
f
e
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e
n
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Fö
rsl
ag 
1 

Försl
ag 2 

Försl
ag 3 

Försl
ag 4 

Fö
rsl
ag 
5 

Försl
ag 6 

Försl
ag 7 

Fö
rsl
ag 
8 

Försl
ag 9 

Fö
rsl
ag 
9,5 

Fö
rsl
ag 
10 

Försl
ag 
11 

Förs
lag 
12 

Försl
ag 
13 

Försl
ag 
14 

1.Hållfasthet 4 0 2 1   2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

2.Utseende 4 0 1 

−0,

5   1 1 1 1,5 1 2 2 2 −2 0 1 2 

3.Producerbar 3 0 −2 0   −1 0 

−1,

5 

−1,

5 0 −1 −1 −1 1 0 −0,5 −0,5 

4.Monteringsvänlig 3 0 1 0   −1 2 2 2 2 

−0,

5 0 1 0 0 0 0 

5.Funktionsområden 2 0 1 0,5   1 1 1,5 1,5 2 2 2 2 0 2 2 2 

6.Användarvänlig 3 0 2 0   2 2 1 1,5 2 2 2 2 −1 1 1 2 

Antal +   0 23 5   18 23 24 22 25 26 24 29 11 11 15 22 

Antal -   0 6 2   6 0 4,5 4,5 0 5 3 3 11 0 1,5 1,5 

Summa 
  

0 17 3   12 23 19,5 18 25 22 21 26 0 11 14 21 

Placering   0 9 13 15 11 3 7 8 2 4 5 1 14 12 10 6 

                                    

Mycket bättre 2 
  

 
                            

Bättre 1                                 

Likvärdig 0                                 

Sämre 

−

1 
                                

Mycket sämre 

−

2 
                                

Tabell 2 Pughs matris. Alla förslagen listade och betygsatta.  



 

45 

 

De två förslagen som fick bäst resultat i Pughs matris var Förslag 8 och Förslag 10. 

Detta på grund av att förslagen löser alla problemen och på ett bra sätt. Dessa två 

förslag tas vidare till den djupare ekonomiska viktningen med självkostnadskalkyl. 

 Analysen av viktningen för alla förslagen kan ses i bilaga 2.  

 

5.2.3 Analys av självkostnad för förslagen 

Efter viktning och presentation av förslagen, bestämdes tre förslag som skulle tas 

vidare till en djupare ekonomisk värdering. Ett förslag som produktionschefen, Dan 

Andersson, föredrog och två förslag som vann viktningen. De tre förslagen som 

beräkningar utfördes på var:  

Förslag 8 sidfäste med rör 

 

Bild 38: Förslag 8 sidfäste med rör 

 Förslag 10 rörböjsfäste 

 

Bild 39: Förslag 10 rörböjsfäste 

Förslag 12 bredare fästplåt och längre nedre fästplåt 
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Bild 40: Förslag 12 bredare fästplåt och längre nedre fästplåt 

Räckeskonstruktionerna som valts att användas som exempel när 

självkostnadsberäkningarna utförts har valts på grund av att dessa är verklighetstrogna 

exempel. De valdes även för att se hur kostnaden varierar från en liten konstruktion 

till en stor.   

Konstruktion 1 

Om enbart en jämförelse med räckesstolparna utförs kommer kostnadsskillnaden bli: 

Förslag 8: 56 % dyrare än nuvarande produkt 

Förslag 10: 39 % dyrare än nuvarande produkt 

Förslag 12: 6,5 % dyrare än nuvarande produkt 

Se Bilaga 3 för hur självkostnaderna på förslagen räknats fram. 
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Konstruktion 2 

Beräkningar på en liten räckeskonstruktion. Se figur 1.   

Referensprodukten som användes var produkten i dagsläget med: fem stolpar, ett 3m 

runt rör, ett 1,5m runt rör, ett 3m fyrkantigt rör, ett 1,5m fyrkantigt rör, en övre rörböj 

och en undre rörböj. 

 

Figur 1 liten räckeskonstruktion sedd ovanifrån 

 

Förslag 8 är 49 % dyrare än nuvarande produkt. Se bilaga 4 för hur självkostnaden för 

förslaget räknats fram. 

Detta på grund av att runda rör ersätter de fyrkantiga rören som har ett lägre pris, 

avsluten består av två rörböjar samt ett rörfäste mer vilket också påverkar kostnaderna 

samt att fästena för rören på stolparna är dyrare än dagens fästplåt.   

Förslag 10 är 37 % dyrare än nuvarande produkt. Se bilaga 4 för hur självkostnaden 

för förslaget räknats fram. 

Detta också på grund av att runda rör ersätter de fyrkantiga, de fyrkantiga rören har ett 

lägre pris, samt att avslutet är mer omfattande.  

Förslag 12 är 8 % dyrare än nuvarande produkt. Se bilaga 4 för hur självkostnaden för 

förslaget räknats fram. 

Förslaget blir inte dyrare på grund av att ändringarna är små för att hålla kostnaderna 

nere. 
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Konstruktion 3 

Beräkning på räckeskonstruktion på en komplett entresol. Se figur 2. 

 

Figur 2 Komplett räckeskonstruktion sedd ovanifrån 

Referensprodukten som användes var produkten i dagsläget med: 24 räckesstolpar, 

32m runda rör, 32m fyrkantiga rör, två runda rörböjar och två fyrkantiga rörböjar. 

Förslag 8: 44,7 % dyrare än referensprodukten. 

Förslag 10: 33,8 % dyrare än referensprodukten. 

Förslag 12: 5,1 % dyrare än referensprodukten. 

Se bilaga 5 för beräkningar utav självkostnaden av förslagen. 

Beräkningarna har gjorts på motsvarande sätt som de utförs på EAB och på detta sätt 

räknas inte skruvarna för konstruktionen med i självkostnadskalkylen. Det är dock 

värt att notera att kostnaden på skruvarna ligger på ungefär 0,5 kronor per skruv det 

vill säga tre kronor per stolpe i dagsläget.  

Förslag 8 har åtta skruvar istället för sex som referensprodukten detta leder till att 

kostnaden kommer öka ytterligare med en krona per stolpe, på samma sätt för Förslag 

10 ökar det med ytterligare en krona per stolpe.  
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Förslag 12 använder sig av tio skruvar för att fästa rören vid stolpen vilket leder till att 

kostnaden ökar med ytterligare två kronor per stolpe. Då Förslag 12 har skruvhål för 

åtta skruvar i övre fästplåt, fyra på varje sida, behövs eventuellt åtta skruv bara 

användas vid rörböjen då extra stabilitet krävs för att hålla uppe rörböjen. 

Lösningarna Förslag 8 och Förslag 10 har stor prisskillnad i jämförelse med Förslag 

12. Detta på grund av att förslagen täcker skarven bättre och har en högre hållfasthet. 

Då Förslag 12 är lågbudgetvarianten så håller den inte samma grad av kvalitet som de 

andra två förslagen, dock tillräckligt för att lösa problemen och kunna införas i 

produktionen. 

 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
 

För att besvara första frågeställningen, “Varför uppstår problem 1?”, så utfördes 

undersökningar av produkten och dess tillverkning, information samlades även in via 

diverse samtal med anställda på företaget. Genom denna information framgick det att 

ett av problemen till att röret böjer sig i rörböjarna är att fästplåten viker sig under 

hopsvetsning med räckesstolpen. Detta på grund av att fästplåten inte klarar av de 

spänningar som uppstår vid svetsningen. Fästplåten deformeras även vid stötar och 

onormalt användande, såsom att sitta på rörböj eller hänga med hela kroppsvikten. 

Det konstaterades även att monteringsarbetet inte alltid blir bra då det är svårt att få 

skarvningen bra och rörböjarna helt raka när fästplåtarna är sneda. I vissa fall, lägger 

montörerna inte tillräckligt med tid för att få monteringen perfekt, eller/och utförs av 

oerfarna montörer. Av dessa problem konstaterades det att den största orsaken till att 

problem 1 uppstår är att fästplåten är sned. 

För att besvara den andra frågeställningen, “Hur kan förslag som löser problem 1, 

problem 2 och problem 3 vara utformade?”, togs 15 förslag fram genom 

brainstorming, se kapitel 4 Förslagsgenerering, dessa förslag var utformade efter vad 

som framkommit i problemanalysen och av kraven som satts av företaget i 

kravspecifikationen se bilaga 1.  

För att besvara den tredje frågeställningen,”Vilka lösningsförslag löser problem 1, 

problem 2 och problem 3 bäst utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv?”, 

viktades förslagen med Pughs matris och självkostnadskalkyler upprättades.  

Med Pughs matris utvärderades de tekniska parametrarna hos förslagen, tre förslag 

valdes att gå vidare med dessa var: Förslag 8, Förslag 10 och Förslag 12. 

Parametrarna för viktningen är framtagna utifrån kravspecifikationen, se bilaga 1, och 

från den information som insamlats i problemanalysen. 
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För att vikta förslagen ekonomiskt användes självkostnadskalkyl. 

Självkostnadskalkylen beräknades på de tre förslagen, i tre olika konstruktioner. Se 

Tabell 3. Där referensprodukten var produkten i dagsläget. 

 

Enbart räckestolpar Kostnad i (%) 

Referens 100 % 

Förslag 8 156 % 

Förslag 10 139 % 

Förslag 12 106,50% 

Liten Konstruktion  

Referens 100 % 

Förslag 8 149 % 

Förslag 10 137 % 

Förslag 12 108 % 

Komplett konstruktion  

Referens 100 % 

Förslag 8 144,70% 

Förslag 10 133,80% 

Förslag 12 105,10% 

 

Tabell 3 Självkostnads jämförelse 

Det konstaterades att förslag 12 var det mest ekonomiskt rimliga förslaget att 

tillverka. Förslag 8 och Förslag 10 löser problemen bäst utifrån ett tekniskt perspektiv. 
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6.2 Diskussion kring metod och resultat 
 

Metodvalet för att hitta orsakerna till problemet var orsak-verka diagram. Denna 

metod ska egentligen utföras i en grupp med personer som har erfarenhet om 

produkten och dess tillverkning. Detta var inte möjligt i detta examensarbete, på 

grund av att personal med erfarenhet inte hade tillräckligt med tid, därför utfördes 

metoden som ett metodstöd till fem varför. Om metoden hade utförts på korrekt sätt så 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

Monteringsarbetet utav räcket kunde inte undersökas på plats när monteringen utförs. 

Informationen kring detta samlades därför in genom undersökningar på de kompletta 

räckeskonstruktionerna som finns på företaget samt via samtal med anställda. Detta 

leder till en osäkerhet kring resultatet av analysen om monteringsarbetet. Mer 

information kring problemet hade kunnat insamlas om monteringen hade kunnat 

undersökas när den utförs. 

Även Pughs matris ska utföras i en grupp som har erfarenhet av produkten, 

produktion och kunskap om hur kunderna önskar produkten är utformad och vilka 

funktioner produkten skall ha.  Dessa parametrar är viktiga då viktning av 

funktionerna i Pughs matris ska ske, för att få en rättvis bedömning. I detta arbete 

fanns endast ett fåtal synpunkter från kunder och erfarenheten av produktion och 

produkt utgick endast från den fakta som insamlats genom samtal med anställda på 

företaget och observationer av räcket. Detta sammantaget leder till en osäkerhet av 

resultatet från denna viktning då det inte är säkert att rätt focus har lagts på rätt 

parametrar och rätt tyngd blivit tilldelade på dessa.  

Även när det kommer till förslagsgenereringen är vissa förslag inte garanterade att 

klara av alla de funktioner som beskrivs, detta på grund av brist på erfarenhet av 

tillverkning av produkten samt att beräkningar på hållfasthets inte gjorts. Detta leder 

till att en osäkerhet om vissa förslag tål de hållfasthetskrav som ställts eller om 

förslagen går att tillverka. De ingenjörsmässiga bedömningarna som gjordes på 

förslagen var utifrån insamlad information och tidigare kunskap om tillverkning.  

Vid självkostnadskalkylen av de vinnande förslagen blev kostnadsskillnaden stor i 

procent, men när man ser över skillnaden i kronor blir inte kostandspåverkan stor om 

de sätts i jämförelse med en komplett entresol. De nya delarna som har tagits fram har 

fått ett uppskattat pris efter jämförelser med andra detaljer, detta leder till en osäkerhet 

med beräkningarna då kostnaderna på de nya detaljerna kan vara annorlunda i 

verkligheten.  
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6.3 Effekter 
 

Detta räcke, som säljs runt om i hela världen, kommer efter detta arbete att göra 

samhällen säkrare för människor. Eftersom risken att fastna och falla ned i trappor 

blivit mindre. 

Förslagen som har tagits fram i detta arbete gör att tillverkningen måste förändras för 

att producera de nya detaljerna till förslagen. Tillverkningskostnaden för produkten 

kommer då att öka. Dock kommer besparingar ske på grund av borttagning av artiklar, 

då kostnaden minskar för produkten när vissa delar i produkten inte längre behöver 

tillverkas eller lagras. Även risken för fel specificering kommer att minska, enligt 

Magnus Johansson. Förslagen gör även att produkten blir kvalitetsmässigt bättre. 

6.4 Begränsningar 
 

Förslagen som vann viktningen måste fortfarande skarvas vid räckesstolparna för att 

kunna fästa rör i stolpe på ett bra sätt.  

De verkliga ekonomiska beräkningarna har inte kunnat visas på grund av sekretess, 

detta leder till att det kan bli svårt att uppfatta vad de verkliga kostnaderna är. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
 

Största anledningen till att rörböjen viker sig och att skarvningen blir dålig är att 

fästplåten blir sned efter svetsning med räckesstolpen. Även monteringsarbetet blir 

försvårat av denna faktor.  

Förslagen som löser problemen bäst är Förslag 8 och Förslag 10, men det förslaget 

som är mest ekonomiskt rimligt är Förslag 12. Förslag 12 kan dock anses lösa 

problemen på ett sämre sätt.  Rekommendationen till företaget blir därför att börja 

använda någon av dessa lösningar så fort som möjligt, vilket av förslagen som väljs 

spelar ingen större roll. Alla förslagen uppfyller kraven olika och förslaget som väljs 

bör då vara det förslag som passar bäst in i företagets sortiment. Det ska tilläggas att 

även om dessa förslag ökar kostnaden på räcket så kommer färre kunder ha 

synpunkter och fler kunder återkomma till företaget. Förhoppningsvis rättfärdigar 

detta kostnadsökningarna.  
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6.6 Vidare arbete/forskning 
 

En vidare undersökning skulle kunna utföras på en invändig skarvning med hjälp av 

plast där en undersökning om hur bra det blir i verkligheten. Kan även kontrollera hur 

stora möjligheter det finns till att köpa in denna detalj från annat företag.    

Även hållfasthetsberäkningar skulle kunna utföras på de olika förslagen som tagits 

fram i denna rapport för att säkra dess hållfasthet då endast ingenjörsmässiga 

bedömningar gjorts på förslagen. 

Även en utvärdering av hur många skruvar Förslag 12 behöver använda sig utav 

skulle vara bra. Då det finns en möjlighet att använda mindre antal skruvar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Kravspecifikation av EAB 

Bilaga 2 Analys av Pughs matris med kommentarer och poäng. 

Bilaga 3 Självkostnad Räckesstolpar. Alla självkostnader har faktoriserats. 

Bilaga 4 Självkostnad Liten konstruktion. Alla självkostnader har faktoriserats. 

Bilaga 5 Självkostnad Komplett konstruktion. Alla självkostnader har faktoriserats. 

  



 

 

 

Bilaga 1 

Kravspecifikation 

● Rörböjen ska sitta väl förankrad i räckesstolpen 

● Skarven mellan rören ska göras enkelt och inte påverka utseendet negativt. 

● Nedre rörböjen som idag består av två olika detaljer ska ersättas med en ny 

utvecklad detalj. 

● Förbättra avslutningarna på räcket för en säkrare arbetsmiljö där räcket 

kommer att monteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Hållfasthet 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 2 

Reduceringen kommer göra att hållfastheten ökar mycket i jämförelse 

med referensen. 

F2 1 

Med förstärkning samt fler skruvar kommer plåten inte att vikas pga. 

belastning. Dock kommer problemet med att fästplåten börjar luta 

efter svetsning vara kvar, fast i detta fall i mindre omfattning. 

F4 2 Röret blir väldigt stabilt med ett extra inne rör. 

F5 2 

Röret stadgas upp och har inte samma problem som referens 

produkten när det gäller svetsningen. 

F6 2 Förslaget är stabilt. 

F7 1 

Osäkerhet runt hur stor last svetsfogen kan ta då det blir en mindre 

svetsfog. 

F8 2 Inga problem. 

F9 2 Inga problem. 

F9.5 2 Inga problem, eventuellt börjar luta. 

F10 2 Inga problem. 

F11 2 Inga problem. 

F12 1 Lite bättre hållfasthet 

F13 1 Lite bättre hållfasthet. 

F14 1 Liknande som lösning ovan. 

Tabell 2 Hållfasthetsdelen av Pughs matris, kommentarer ges på varje förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Utseende 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 1 

Lösningen kommer få bort skarv/glipa men lösningen kommer 

fortfarande inte ta bort skarven helt vilket kan uppfattas som lite 

störande. 

F2 
−0,
5 

Plåten kommer sticka upp längre på sidorna samt de nya skruvarna 

kommer att synas mer än vad räcket gör i dagsläget. Förslaget får inte 

ett större negativt betyg på grund av att den ger ett bättre men inte 

perfekt skarvning i rörböjen och därmed ett snyggare räcke. 

F4 1 

Skarven försvinner inte men glappet kommer att vara ordentligt 

reducerat. 

F5 1 

Snygg och smidig lösning till skarven som döljs dock skapas två nya 

kanter samt att toleranserna på de rören kan ställa till problem där ett 

glapp uppstår. 

F6 1 Skarvar döljs. Fläns kommer synas drar ner betyget. 

F7 1,5 Skarvar döljs. Fläns syns mindre påverkar inte. 

F8 1 

Skarvar försvinner. Avslutet blir väldigt bra, båda rören linjeras upp. 

Använder samma sorts rör. Räcken sticker ut från stolpe, kan uppfattas 

som estetiskt otillfredsställande. Två nya kanter uppstår samt att 

toleranserna på rören kan ställa till problem, så att glapp uppstår. 

F9 2 Inga problem. 

F9.5 2 Inga problem. 

F10 2 Löser allt snyggt. 

F11 −2 Kantigt utseende, estetiskt otillfredsställande. 

F12 0 Lite sämre än referensen, men bättre skarvning och avslut. 

F13 1 Böjt avslut och snyggare skarvning i böj. 

F14 2 Gömmer alla skarvar samt snyggt avslut. 

Tabell 3 utseendedelen av Pughs matris, kommentarer ges på varje förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Producerbar: 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 −2 

Då samtal med produktionschefen gav information om att reducering 

av rör skulle utföras skulle materialet behövas bytas samt att 

reducering av röret kommer att öka kostnaden. 

F2 0 

Lik referens, få ändringar som kan komplicera producering men dessa 

bortses i viktningen på grund av låg påverkan. 

F4 −1 

På grund av att det blir en extra artikel som måste köpas in och sedan 

eventuellt laserskäras. 

F5 0 Ingen ökad svårighet med produktion inte heller kostnad. 

F6 
−1,
5 Många moment kommer göra produktionsprocessen avancerad. 

F7 
−1,
5 Många moment kommer göra produktionsprocessen avancerad. 

F8 0 

Ersätter många artiklar i produktion. Eliminerar fästplåt, två nedre 

rörböjar, nedre fästplåt, samt hela det nedre rektangulära röret. Två 

nya artiklar tillkommer samt lite svetsarbete, dock lätt att producera. 

Runda 3000mm röret dyrare än det rektangulära. 

F9 −1 På grund av ny svetsning och kapning av rör. 

F9.5 −1 På grund av ny svetsning och kapning av rör. 

F10 −1 Ny del att producera. 

F11 1 Ersätter vissa artiklar. 

F12 0 Samma tillverknings process, lite högre kostnad men kan bortses. 

F13 
−0,
5 Plast plugg måste köpas in. 

F14 
−0,
5 

Plast artiklarna måste köpas in och eventuella andra ändringar 

beroende på vad för fästen som används. 

Tabell 5: Producerbars delen av Pughs matris, kommentarer ges på varje förslag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Monteringsvänlighet 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 1 

Röret ger utrymme för montören att kunna montera lite fel, han har lite 

spelutrymme med monteringen då han kan skjuta ut/in röret. Även 

smidigt för montören då röret sitter fast av sig själv, behöver inte hålla 

i röret när det skruvas fast. Får inte maxbetyg på grund av att detta 

gäller endast i rörböj/avslut. 

F2 0 Påverkar inte monteringen. 

F4 −1 

Ytterligare ett rör att borra igenom och montören måste se till att röret 

ligger rätt. 

F5 2 Väldigt enkelt om alla toleranser stämmer. 

F6 2 Inga toleransbekymmer som i förslag 5. Liknande montering. 

F7 2 Inga toleransbekymmer som i förslag 5. Liknande montering. 

F8 2 Väldigt enkelt om alla toleranser stämmer. 

F9 
−0,
5 Blir extra arbete med rören. 

F9.5 0 

Bedöms ha samma svårighetsgrad att montera som nuvarande räcke 

har. 

F10 1 Måste få böjarna symmetriska men annars enkel montering. 

F11 0 Blir lättare då det är rakt, blir komplicerad i svängar. 

F12 0 Liknande montering. 

F13 0 Likande montering med förändringar på nedre delen som bortses. 

F14 0 Lite krångligare men så liten skillnad att det kan bortses. 

Tabell 6: Monteringsvänlighets delen av Pughs matris, kommentarer ges på varje 

förslag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Funktionsområden: 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 1 

Då den kan användas i rör slut och rörböj. Fast löser inte till exempel 

de fula skarvarna på resterande räcke. 

F2 0,5 

Denna lösning gör att rörböjen kan sättas fast i avslut och detta avslut 

skulle klara belastningarna den utsätts för. Men döljer inte skarven. 

F4 1 

Då den kan användas i rörslutet och i rörböjen. Fast löser inte till 

exempel de fula skarvarna på resterande räcke. 

F5 1 

Då den täcker alla skarvar och löser avslut, löser inte problemet med 

den nedre rörböjen. 

F6 1,5 

Då den täcker alla skarvar och löser avslut, löser inte problemet med 

den nedre rörböjen. 

F7 1,5 

Då den täcker alla skarvar och löser avslut, löser inte problemet med 

den nedre rörböjen. 

F8 2 Löser alla problem. 

F9 2 Löser alla problem. 

F9.5 2 Löser alla problem. 

F10 2 Löser alla problem. 

F11 0 Löser endast artikelproblemet. 

F12 2 Löser alla kvalitetsbrister. 

F13 2 Löser alla kvalitetsbrister. 

F14 2 Löser alla kvalitetsbrister. 

Tabell 7 funktionsområdesdelen av Pughs matris kommentarer, ges på varje förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Användarvänlig: 

Försla

g 

Poä

ng Kommentar 

F1 2 Löser alla befintliga risker i rörböjen samt skapar inga nya risker. 

F2 0 

Fler skruvar och plåten hamnar mer i ytan där folk kan tänkas ha 

händer samt fastna i kläder. Men löser skarvproblemen till viss grad 

och avslutsproblemet. Fördelarna och nackdelarna vägs jämnt. 

F4 2 Löser alla befintliga risker i rörböjen samt skapar inga nya risker. 

F5 2 Täcker alla skarvar. Uppstår två kanter, drar ner betyget något. 

F6 1 Täcker alla skarvar. Uppstår två kanter, samt en fläns tillkommer. 

F7 1,5 

Täcker alla skarvar. Uppstår två kanter flänsen göms antas inte 

påverka användarvänligheten. 

F8 2 Täcker alla skarvar. Kan fastna i stolpar som sticker ut. 

F9 2 Täcker alla skarvar, bra avslut. 

F9.5 2 Täcker alla skarvar, bra avslut. 

F10 2 Täcker alla skarvar, bra avslut. 

F11 −1 Spetsiga kanter. 

F12 1 Bättre skarvning, bra avslut. 

F13 1 Bättre skarvning, bra avslut. 

F14 2 Täcker alla skarvar helt, bra avslut. 

Tabell 8 användarvänlighetsdelen av Pughs matris, kommentarer ges på varje förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Nuvarande stolpe 

räckesstolpe eab 

räcke      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl kostnad Hemt. Kost Löne. Kost Maskin. Kost 

Man. Svetsning    298,2578  

Pulverfärg bl NCS 

4050B  18,51    

Svetsmaterial  35,9094    

PLS40*5-70 1 8,021  12,8336 3,2084 

Fästplåt#40*20 

räckesstolpe 1 9,872  28,382 36,2796 

FästplåtØ42 

räckesstolpe 1 12,4634  31,9606 51,0876 

Rör räckesstolpe 1 337,499  59,6022 14,4378 

Fotplåt räckesstolpe 1 102,7922  78,976 22,4588 

Pulverlackeringslina    44,7942 40,4752 

Summa  525,067  554,8064 167,9474 

      

MO 10%  52,5067    

TO 20%  110,96128    

Summa TVK  1411,28878    

AO 3%  42,3386634    

FO 1%  14,1128878    

SJVK  1467,740331    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förslag 8 stolpe 

sidfäste med 

yttrefäströr      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Man. Svets    447,3867  

Pulverfärg blå NCS 

4050B  19,127    

Svetssmaterial  53,8641    

Fästeshållare 2 46,49712  119,2044 28,8756 

Yttrefäströr 2 104,54448  238,6556 123,4 

Rör räckesstolpe 1 337,499  59,6022 14,4378 

Forplåt räckesstolpe 1 102,7922  78,976 22,4588 

Pulverlackeringslina    47,2622 42,9432 

PLS40*5-70 1 8,021  12,8336 3,2084 

Plastplugg 1 29,616    

Summa  701,9609  1003,9207 235,3238 

      

MO 10%  70,19609    

TO 20%  200,78414    

Summa TVK  2212,18563    

AO 3%  66,3655689    

FO 1%  22,1218563    

SJVK  2300,673055    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förslag 10 stolpe 

runda rör imitten      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Man. Svets    372,7914  

Pulverfärg blå NCS 

4050B  19,127    

Svetssmaterial  44,89292    

Fästeshållare 1 23,24856  59,6022 14,4378 

Yttrefäströr 2 104,54448  238,6556 123,4 

Rör räckesstolpe 1 337,499  59,6022 14,4378 

Forplåt räckesstolpe 1 102,7922  78,976 22,4588 

Pulverlackeringslina    47,2622 42,9432 

PLS40*5-70 1 8,021  12,8336 3,2084 

Summa  640,12516  869,7232 220,886 

      

MO 10%  64,012516    

TO 20%  173,94464    

Summa TVK  1968,691516    

AO 3%  59,06074548    

FO 1%  19,68691516    

SJVK  2047,439177    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förslag 12 stolpe 

Bredare fästplåt 

Längre nedreplåt      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl kostnad Hemt. Kost Löne. Kost Maskin. Kost 

Man. svetsning    298,2578  

Pulverfärg blå NCS 

4050B  18,51    

Svetsmaterial  35,9094    

PLS40*5-70 1 8,021  12,8336 3,2084 

Längrefästplåt#40*20 

räckesstolpe 1 18,7568  33,8116 61,9468 

BredarefästplåtØ42 

räckesstolpe 1 26,531  37,1434 79,8398 

Rör räckesstolpe 1 337,499  59,6022 14,4378 

Fotplåt räckesstolpe 1 102,7922  78,976 22,4588 

Pulverlackeringslina    44,7942 40,4752 

Summa  548,0194  565,4188 222,3668 

      

MO 10%  54,80194    

TO 20%  113,08376    

Summa TVK  1503,6907    

AO 3%  45,110721    

FO 1%  15,036907    

SJVK  1563,838328    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Liten konstruktion      

Referens      

Nuvarande Lösning      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Räckesstolpe eab-

räcke 5 2624,718  2773,415 839,737 

Räckesrör Ø42,4-

3000 1,5 1517,82 65,3403 259,5102 189,7275 

Rörböj #40*20 utv 

eab-räcke 1 496,5616 74,04 134,0124 70,7082 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 1 154,867 6,6636 214,716 79,2228 

Räckesrör 40*20*2-

3000 1,5 773,718  234,7068 175,1046 

Summa  5567,6846 146,0439 3616,3604 1354,5001 

      

MO10%  571,37285    

TO 20%  723,27208    

Summa TVK  11979,23393    

AO 3%  359,3770179    

FO 1%  119,7923393    

SJVK  12458,40329    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liten konstruktion: 
Förslag 8 sidfäste 

med yttre fäströr      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag 

Räckesstolpe 

sidfäste med 

yttrefäströr 5 3509,8045 0 5019,6035 1176,619 

Räckesrör Ø42,4-

3000 3 3035,64 130,6806 519,0204 379,455 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 4 619,468 26,6544 858,864 316,8912 

Förslag Yttrefäströr 1 52,27224  119,3278 61,7 

Summa  7217,18474 157,335 6516,8157 1934,6652 

      

MO10%  737,451974    

TO 20%  1303,36314    

Summa TVK  17866,81575    

AO 3%  536,0044726    

FO 1%  178,6681575    

SJVK  18581,48838    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liten konstruktion: 
Förslag 10 stolpe 

runda rör imitten      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag 

Räckesstolpe runda 

rör i mitten 5 3200,6258  4348,616 1104,43 

Räckesrör Ø42,4-

3000 3,167 3204,62396 137,9551534 547,9125356 400,577995 

Förslag ny rörböj 4 430,81408 17,42408 858,864 316,8912 

Summa  6836,06384 155,3792334 5755,392536 1821,899195 

      

MO10%  699,1443073    

TO 20%  1151,078507    

Summa TVK  16418,95762    

AO 3%  492,5687286    

FO 1%  164,1895762    

SJVK  17075,71592    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liten konstruktion: 
Förslag 12 stolpe 

Bredare fästplåt 

Längre nedreplåt      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag 

Räckesstolpe 

längre/bredare 

fästplåtar 5 2740,097  2827,094 1111,834 

Räckesrör 40*20*2-

3000 1,5 773,718  234,7068 175,1046 

Räckesrör Ø42,4-

3000 1,5 1517,82 65,3403 259,5102 189,7275 

Förslag Rörböj ny 

#40*20 eab-räcke 1 483,1727 74,04 133,6422 70,0912 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 2 309,734 13,574 429,432 158,4456 

Summa  5824,5417 152,9543 3884,3852 1705,2029 

      

MO10%  597,7496    

TO 20%  776,87704    

Summa TVK  12941,71074    

AO 3%  388,2513222    

FO 1%  129,4171074    

SJVK  13459,37917    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Komplett 

räckeskonstruktion

:Nuvarande lösning      

      

Referens      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Räckesstolpe eab-

räcke 24 12598,6464  13312,392 4030,7376 

Räckesrör Ø42,4-

3000 11 11130,68 479,1622 1903,0748 1391,335 

Rörböj #40*20 utv 

eab-räcke 2 993,1232 148,08 268,0248 141,4164 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 2 309,734 13,3272 429,432 158,4456 

Räckesrör 40*20*2-

3000 11 5673,932  1721,1832 1284,1004 

Summa  30706,1156 640,5694 17634,1068 7006,035 

      

MO10%  3134,6685    

TO 20%  3526,82136    

Summa TVK  62648,31666    

AO 3%  1879,4495    

FO 1%  626,4831666    

SJVK  65154,24933    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Komplett 

räckeskonstruktion: 
Förslag 8 sidfäste med 

yttrefäströr      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag Räckesstolpe 

sidfäste med 

yttrefäströr 24 16847,0616  24094,0968 5647,7712 

Räckesrör Ø42,4-3000 22 22261,36 958,3244 3806,1496 2782,67 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 8 1238,936 53,3088 1717,728 633,7824 

Förslag Yttrefäströr 2 104,54448  238,6556 123,4 

Summa  40451,908 1011,632 29856,63 9187,6236 

      

MO10% 4146,355     

TO 20% 5971,326     

Summa TVK 90625,46     

AO 3% 2718,764     

FO 1% 906,281     

SJVK 94250,714     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komplett 

räckeskonstruktion: 
Förslag 10 stolpe 

runda rör imitten      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag Räckesstolpe 

runda rör i mitten 24 15363,00384  20873,3568 5301,264 

Räckesrör Ø42,4-3000 22 22261,36 958,3244 3806,1496 2782,67 

Förslag ny rörböj 8 861,62816 34,84816 1717,728 633,7824 

Summa  38485,992 993,17256 26397,2344 8717,7164 

      

MO10% 3947,916456     

TO 20% 5279,44688     

Summa TVK 83821,4787     

AO 3% 2514,644361     

FO 1% 838,214787     

SJVK 87174,33784     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Komplett 

räckeskonstruktion: 
Förslag 12 stolpe 

Bredare fästplåt 

Längre nedreplåt      

      

Artikel/aktivitet Antal Mtrl Kost Hemt.kost Löne.Kost Maskin Kost. 

Förslag Räckesstolpe 

längre/bredare 

fästplåtar 24 13152,4656  13570,0512 5336,8032 

Räckesrör 40*20*2-

3000 11 5673,932  1721,1832 1284,1004 

Räckesrör Ø42,4-3000 11 11130,68 479,1622 1903,0748 1391,335 

Förslag Rörböj ny 

#40*20 eab-räcke 2 966,3454 148,08 267,0376 140,1824 

Rörböj Ø42,4 eab-

räcke 4  27,148 858,864 316,8912 

Summa  30923,423 654,3902 18320,2108 8469,3122 

      

MO10%  3157,78132    

TO 20%  3664,04216    

Summa TVK  65189,15968    

AO 3%  1955,67479    

FO 1%  651,8915968    

SJVK  67796,72607    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


