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Sammanfattning 

En av Parocs produkter är sandwichpanel som är ett byggmaterial 

som kan  variera i storlek och tjocklek  och  är funktionellt och smi-

digt. Uppdraget var att designa ett beslag för panelsystem som minst 

50% av Paroc Panel Systems kunder skulle föredra framför de gam-

la, främst med avseende på estetiken, men även baserat på lätthet att 

montera och kostnad av beslaget. Projektet skedde i samverkan med 

företaget Paroc Panel System AB och ur förundersökningen fram-

kom att utseende, monteringsmöjligheter, egenskaper såsom materi-

als livslängd och hållfasthet och totalkostnad var viktiga krav som 

ställdes på produkten. Lösningsförslag med fokus på flera viktiga 

aspekter togs fram och kombinerades till olika koncept med hjälp av 

en så kallad morfologisk tabell. En konceptutvecklingsfas ingick där 

hållfasthetsberäkningar och materialval var avgörande. Metoder 

som DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) och LCA 

(Livscykelanalys) har tagits i beaktande under projektets gång. Detta 

resulterade i ett nytt beslagssystem med en enkel profil och färre 

monteringsmoment, något som var viktigt för Paroc Panel System 

AB. Det nya beslaget hade en gångjärns-liknande fastsättning, vilket 

innebar att det blev lättare att montera och blev därmed en potentiell 

konkurrent till dagens beslagssystem. 

 

 

 

 

Abstract 

One of Paroc’s products is the sandwich panel, a building material 

which may vary in size and thickness that is functional and flexible. 

The assignment was to design a flashing for panel systems that at 

least 50% of Paroc Panel Systems' customers would prefer instead 

of the old type of flashing, mainly with respect to aesthetics, but also 

based on the cost of flashing and how easy it is to install. The project 

was performed in cooperation with Paroc Panel System AB and the 

pre-study showed that appearance, assembly possibilities, features 

such as material’s lifespan and strength and total cost were im-

portant requirements which have been put on the product. Solutions 

with a focus on several important aspects were developed and com-

bined to different concepts with the help of a so called morphologi-

cal chart. A concept development phase was included where strength 

calculations and material selection was crucial. Methods like DFMA 

(Design For Manufacturing and Assembly) and LCA (Life Cycle 

analysis) were taken into account during the project. This resulted in 

a new flashing system with a simple profile and fewer assembly 

steps, something that was important to Paroc Panel System AB. The 

new flashing had a design similar to a hinge-like attachment, which 

meant that it was easier to mount and was thus also a potential com-

petitor to the current flashing systems. 
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1 Inledning 
För att isolera byggnader mot väder och vind används idag sand-

wichpanel. Panelerna ger direkt ett färdigt invändigt och utvändigt 

ytskikt samtidigt som de är snabba och enkla att montera vilket ger 

god ekonomi för byggnationen. Beroende på val av isolering kan 

väggen bli brandsäker, ljudisolerad och inbrottsskyddad. Sandwich-

panelerna finns i ett stort utbud vilket ger kunderna frihet att välja 

rätt produkt för just deras behov. Mellan panelerna uppstår skarvar 

som måste täckas för att det inte skall läcka vatten och värme. Pro-

blemet löses med ett plåtbeslag som täcker dessa skarvar. Paroc Pa-

nel System AB i Skövde tillverkar bland annat sådana paneler och 

beslag som fyller sin funktion att isolera mot vatten och värme, men 

dessa upplevs inte så estetiskt tilltalande av arkitekter när det gäller 

utseendet av dessa beslag. I detta arbete ska produktionsmöjligheter 

analyseras och tekniska lösningar som finns ska utvecklas till en 

produkt som är mera estetiskt tilltalande till ett rimligt pris. 
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1.1 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare för examensarbetet är Paroc Panel System AB i 

Skövde som är ett dotterbolag till Paroc AB. Paroc Panel System AB 

är ledande tillverkare av sandwichpaneler i Sverige och har den 

största marknadsandelen av den svenska marknaden. Därför strävar 

de efter att hela tiden skapa nya användningsområden och ny design 

på produkterna. 

Paroc Group med huvudkontor i Finland är en internationell tillver-

kare av stenullsisolering. Paroc har utvecklat isoleringsmaterial se-

dan 1930-talet och är idag den ledande leverantören av isolering i 

Finland, Sverige och Baltikum samt har säljkontor i 13 länder. Före-

tagets mission är att utveckla energieffektiva lösningar som bidrar 

till en hållbar utveckling (Paroc, 2013a). 

Företaget består av fyra divisioner: Basproduktion, Teknisk isole-

ring, Byggisolering och Panelsystem. Division Basproduktion arbe-

tar med utveckling av byggisoleringsprodukter och ansvarar för all 

stenullstillverkning. Division Teknisk isolering arbetar med framtag-

ning av produkter för termisk isolering, ljud-, brand- och kondens-

isolering av byggnader och rörledningar. Dessutom arbetar divisio-

nen med fartygskonstruktioner och industriell utrustning. Byggisole-

ringsdivisionen framställer produkter och lösningar som är brandsäk-

ra och som används som isolering av alla delar i en byggnad. Dess-

utom arbetar divisionen med framtagning av ljudabsorberande un-

dertak och väggpaneler.  

Panelsystemdivisionen tillverkar färdiga sandwichpaneler som består 

av en kärna av stenull och ett ytskikt av stålplåt. Elementen används 

mestadels i industribyggnader, kommersiella byggnader samt i of-

fentliga byggnader (Paroc, 2013b). Dessa sandwichpaneler är säkra, 

lätta och enkla att montera och dessutom har de ett enhetligt utseen-

de (se figur 1). En fasad går snabbt att montera med dessa paneler. 

PAROC-panelerna har dessutom unika egenskaper såsom 

brandtålighet, hög hållfasthet, värmeisolering och vattentäthet (Paroc 

Panel System, 2012a). 

Figur 1. En byggnad med Paroc sandwichpanel (Paroc Panel System, 2012a). 

 

Alla Parocs produkter säljs under varumärket PAROC® och levere-

ras i paket märkta med de lättigenkännliga röd-vita ränderna (se fi-

gur 2) som innefattar byggisolering, fartygsisolering, teknisk isole-
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ring, isolering för sandwichpaneler och akustikprodukter (Paroc, 

2013a). 

 

Figur 2. Parocs paketmärkning (Cision, 2008). 

 

1.2 Uppdrag 

Uppdraget i detta examensarbete var att utveckla befintliga beslag 

och ta fram en produkt för att täcka skarvarna så att de inte upplevs 

som en brytning utan blir en dekoration på fastigheten samtidigt som 

de tekniska kraven uppfylls. Problematiken som finns med panelerna 

är att man endast kan producera dessa upp till en maximal längd av 

12 meter. Detta gör att vid ett horisontellt montage av panelerna ska-

pas skarvar med olika avstånd beroende på bakomliggande stomplan. 

Skarvarna måste vara minst 20 mm för att panelerna ska kunna röra 

sig på grund av temperaturvariation. Mellan skarvarna läggs en sorts 

stenull som isolering. I dagsläget används olika typer av plåtbeslag 

för att täcka både panel, panelinfästningar och skarvar för att de inte 

skall läcka vatten. Figuren nedan visar det vanligaste plåtbeslaget 

som heter Hattprofil (se figur 3). 

Figur 3. Panelskarv med plåtbeslag av typen Hattprofil (Paroc Panel System, 

2012b). 

 

Dessa beslag fyller sin funktion men skapar en brytning i den släta 

utsidan vilket kan anses som en nackdel ur arkitektonisk synvinkel. I 

en normal byggnad är avståndet mellan panelskarvarna cirka sex 

meter vilket gör att det blir många sådana skarvar. Produkten skall i 

första hand vara riktad mot kommersiella sektorer såsom affärscentra 

och köpcentra som har speciella estetiska krav, men den skall även 

fungera på alla andra stora fastigheter såsom industriella lokaler. 
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1.3 Målgrupp 

Målgrupper kan upptäckas genom att analysera och klassificera de 

olika användarna. Enligt Janhager (2005) finns fyra typer av klassifi-

ceringar av användare; primära användare, sekundära användare, 

sidoanvändare och sam-användare. I detta projekt är första typen 

primära användare: personer som använder produkten för sitt huvud-

syfte till exempel byggherre. Nästa användare kallas sekundära an-

vändare: personer som använder produkten, men inte för sitt huvud-

syfte, till exempel byggföretag som har annan huvudverksamhet än 

sandwichpanelsförsäljning/tillverkning men har dessa paneler i sitt 

sortiment för att kunna erbjuda helhetslösningar för beställare som 

stålleverantörer, fönsterleverantörer eller plåtslagerier. Till denna 

grupp kan också räknas arkitekter, konstruktörer, beslagstillverkare 

och montörer. Tredje typen är sidoanvändare: personer som kan på-

verkas av produkten, genom att få tillgång till en byggnad eller vara 

förbipasserande. Fjärde typen är Sam-användare: personer som sam-

arbetar med en primär eller sekundär användare på något sätt utan att 

använda produkten. Det kan vara företag/byggnader som finns i när-

heten av den nya lokalen (produkten), hur den nya byggnaden påver-

kar deras utsikt samt vilken känsla byggnaden ger till hela området. 

 

 

 

1.4 Målsättningar 

Huvudmålet för examensarbetet är att konstruera och designa ett 

beslag som täcker skarvarna som finns mellan sandwichpanelerna 

och samtidigt vara estetiskt tilltalande. Dessutom skall denna kon-

struktion och design göra det möjligt för montörer att kunna montera 

produkten på panelerna på ett enklare sätt. Konstruktionen skall även 

vara sådan att den sparar tid vid montering och därmed har en låg 

monteringskostnad. Produkten skall vara applicerbar för alla typer av 

kommersiella och industriella lokaler. Den skall även analyseras ur 

hållfasthetssynpunkt så att den uppfyller alla standardkrav.  

1.5 Avgränsningar 

Paroc sandwichpanel kan användas i olika sorters projekt, dock 

kommer detta examensarbete att begränsas till kommersiella bygg-

nader. Produkten måste uppfylla Parocs standardkrav och därför kla-

ra vissa tester som beskrivs i kapitel (2.3.2.3). I detta examensarbete 

utförs enbart hållfasthetsberäkningar för att analysera produkten. En 

prototyp av slutprodukten är optimal för att få ett helhetsperspektiv 

av produkten. Dock kommer ingen fullskalig prototyp göras på 

grund av kostnad, storlek och tidsåtgång.  
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2 Förstudie 

För att kunna utveckla en produkt som ska uppfylla marknadens oli-

ka krav måste först bakgrundsinformation om företagets lösningar 

och produkter samlas in och analyseras. Det krävs också en grundlig 

förstudie för att bättre förstå problemet med täckning av fogar och 

problematiken kring dessa produkter. I detta projekt användes bland 

annat materialanalyser, en konkurrensanalys, intervjuer och observa-

tioner för att ge bättre insikt i problemen. 
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2.1 Parocs befintliga produkter 

Paroc erbjuder flera olika typer av paneler och infästningssystem. 

Men för att få ett enhetligt utseende bör beslagen harmoniera med 

panelerna, något som visat sig komplicerat när antalet kombinationer 

är många. 

2.1.1 Sandwichpaneler och infästningar 

Det finns ett brett urval av panelmodeller hos Paroc Panel System (se 

figur 4) beroende på vilken image man vill ge byggnaden (Paroc 

Panel System, 2012a).   

 

 

Bland annat finns det helsläta paneler och paneler med olika profile-

ringar i ytskiktet. Det finns även möjlighet att trycka olika möns-

ter/bilder på panelerna. 

Parocs sandwichpanel består av flera lager (se figur  5). Dessa pane-

ler produceras på fabrik och levereras som kompletta moduler. Pane-

lerna har stenull som kärna och ett ytskikt av stålplåt med tjockleken 

0.5-0.6 mm på båda sidorna. Dessa olika lager fästs vid varandra 

med hjälp av ett speciellt utvecklat lim (Paroc Panel System, 2012b). 

Figur 5. Beståndsdelarna i ett PAROC- panel (Paroc Panel System, 2012b). 

För att säkerställa en effektiv montering av beslagen på sandwichpa-

nelerna bör även panelernas infästningar tas i beaktande. Detta då de 

eventuellt skulle kunna komma att kombineras med beslagsfästen, 

alternativt inverka på placering av beslagsskruv. Panelernas infäst-

ningar väljs med hänsyn till belastning och den omgivande miljöns Figur 4. Parocs panelmodeller (Paroc, 2012c). 
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aggressivitet såväl inomhus som utomhus. För infästningar som är 

exponerade för tuffa miljöer eller hög luftfuktighet rekommenderas 

rostfritt stål med en diameter mellan 5,5 och 6,3 mm. Parocs sand-

wichpaneler kan monteras vertikalt, horisontellt eller diagonalt (se 

figur 6). Panelerna fixeras normalt med genomgående infästningar 

eller genom att de pressas in mellan profiler (se figur 7). Antalet in-

fästningar beror på olika faktorer såsom panellängd, last, vindsug, 

panelvikt och eventuella laster från fönster etcetera. 

 

Figur 6. En byggnad med Paroc sandwichpanel (Paroc. 2013d) 

2.1.2 Beslag  

Inför förstudien genomfördes en analys av företagets nuvarande in-

fästningssystem för att tydligt förstå funktionen bakom produkten. 

Detta användes även senare som referensram vid konceptvärdering 

och konceptval. Paroc erbjuder främst tre olika typer av infästnings-

system: Hattprofil, Deco och Omega. Hattprofil är en extra billig 

variant som har en enkel karaktär. Deco och Omega finns i flera oli-

ka utföranden, men med gemensamma detaljer.  

Figur 7. Infästning av PAROC- panel med Hattprofil (Paroc, 2013e). 

Hattprofil (se figur 7) är det enklaste och vanligaste beslagsystemet 

som det även säljs mest av. Detta beslag tillverkas av 0,6 mm tjock 

stålplåt och monteras enkelt och snabbt med hjälp av sex stycken 

skruvar (tre på varje sida) av panelerna. Största fördelen med detta 

beslagsystem är att det monteras snabbt, vilket sänker arbetskostna-

den. Nackdelen med detta beslagsystem är att det har synliga skru-

var. 
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Deco infästningssystem är ett designat dekorationsbeslag utan synli-

ga infästningsskruvar, vilket ger fasaden en ren finish. Denna infäst-

ningsprofil har en slät yta som tillverkas av 2 eller 3 mm tjock alu-

miniumplåt. Deco infästningssystem består av två beslagsdelar; un-

derbeslag som har täthetsfunktion och överbeslag som är ett dekora-

tionsbeslag (Paroc Panel System, 2012c). Det finns tre modeller av 

dekorationsbeslag: trekantiga, runda och platta (se figur 8). 

Figur 8. Paroc Deco modeller (Paroc, 2013f). 

 

En önskan var att minska monteringstiden. Detta kan göras till ex-

empel genom att använda metoden Design for Assembly (DFA) för 

att minska antalet delar (Ulrich & Eppinger, 2008). Det är därför 

också viktigt att undersöka antalet delar på befintliga produkter för 

att kunna se möjligheter att utveckla och förenkla tillverkning och 

montering. 

Enligt Paroc Panel System (2012c) består Deco infästningssystem av 

följande delar (se figur 9):  

 

 

Figur 9.  Paroc Decos delar (Paroc Pane System, 2012c). 

 

1. Smal profil av aluminium för panelinfästning 

2. Bred profil av aluminium för panelinfästning 

3. Gummitätning i sponten för tätning vid panel. 

4. Gummitätning för tätning av breda profiler. 

5. Täckplugg för att täta förborrade hål. 

6. Dekorationsbeslag som ger dekoration. 

7. Topptätning som förhindrar vatten att komma in. 

8. Topplåt som skyddar tätningen. 

 



9 

 

För alla Deco infästningssystem är antalet delar i stort sett lika, det 

som främst skiljer de olika modellerna åt är yttre dekorationsbeslag. 

Omega infästningssystem är ett designat beslag som ger en slät yta 

till fasaden (se figur 10). Denna infästningsprofil tillverkas av stål-

plåt med tjockleken 0,6 - 0,7 mm (Paroc, 2013g). Omega infäst-

ningssystem har olika profilformer som består av 2-3 beslagsdelar. 

Första beslaget som är innerst har täthetsfunktion, andra beslaget har 

dekorationsfunktion och tredje beslaget används för att täcka vissa 

beslagskuvar.     

 

För alla Omega infästningssystem skiljer sig dock både antalet delar 

och utförande mellan de olika modellerna, varför varje modell bör 

undersökas separat för att om möjligt reducera antalet ingående be-

slagsdelar enligt "Design For Assembly". 

2.2 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys innebär att olika konkurrenter studeras för att få 

en tydligare bild av det sortiment som finns tillgängligt på markna-

den. En sådan analys kan dessutom ge insikt i framtida och kom-

mande designtrender. Att göra en undersökning av nuvarande kon-

kurrens är ett viktigt steg i en produktutvecklingsprocess. Den ger en 

bra förståelse för hur marknaden för en produkt ser ut idag vad gäller 

utseende, pris, egenskaper och funktion.  Den nya designen måste 

antingen visa upp nya egenskaper eller vara bättre designad än nuva-

rande produkter för att kunna konkurrera ut dagens lösningar (Ulrich 

& Eppinger, 2008).  

Företagen som studerats är Ruukki och Lindab. Valet av de två före-

tagen gjordes för att de är de största konkurrenterna till företaget 

Paroc Panel System. 

Ruukki är ett internationellt företag som specialiserar sig på stål och 

stålkonstruktioner. Ruukki använder sandwichpanel i fasader, väggar 

och tak. Ruukki har fyra modeller av plåtbeslag: Omega, Cassette, 

Tophat och Omega2 (se figur 11).  Ruukkis plåtbeslag känns igen på 

dess enkla form som har samma funktion som övriga beslag, nämli-

gen att täcka skarvarna (Ruukki, 2010). 

 

Figur 10. Infästning av PAROC- panel med Omega infästningssystem (Paroc, 

2013g). 
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Figur11. Ruukkis modeller på plåtbeslag (Ruukki, 2011). 

 

Lindab är ett internationellt företag som tillverkar och utvecklar oli-

ka typer av byggnadstillbehör så som sandwichpaneler för tak och 

väggar. En modell av plåtbeslag som täcker skarvarna mellan pane-

lerna heter SPIL pilastrer. Den liknar Parocs Hattprofil (se figur 12) 

(Lindab beslag, 2011). 

 Figur 12. Lindabs modell på plåtbeslag (Lindab beslag, 2011). 

 

Detaljerna för den vertikala skarven på alla företags sandwichpaneler 

ser ungefär lika ut och fungerar ungefär på samma sätt. Med tanke på 

granskning av tillgängliga beslagsritningar som finns på marknaden 

och enligt fristående tester som gjorts på tätheten av olika beslagsy-

stem framgår det att Deco infästningssystem från företaget Paroc är 

lufttätare i  jämförelse med andra befintliga beslagsystem. Nackdelen 

med detta är att det består av många delar och kräver fler moment. 

Målet med projektet är att designa en ny konstruktion som inte liknar 

befintliga beslag och samtidigt kan vara både estetisk och funktio-

nell. 

2.3 Kundkrav 

Det är viktigt att identifiera kunder/intressenter och krav som ställs 

på en produkt för att kunna sätta upp tydliga mål att sträva mot. Det-

ta görs också för att kunna analysera huruvida produkten/ koncepten 

uppfyller de ställda kraven. Kundkraven sammanställdes i en krav-

specifikation där det framgår vilka kunder som ställde olika krav på 

produkten. 

2.3.1 Metod för identifiering av kundkrav   

Att identifiera kundkraven är en avgörande del av produktutveck-

lingen, speciellt under konceptgenereringsfasen (Ulrich & Eppinger, 

2008). Där används kundkraven som riktlinjer för produkten och 

utgör en grund vid värdering av koncept. Denna utvärdering sker 

enligt Ulrich & Eppinger (2008) i fem steg:  
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1. Insamling av rådata från kunder 

2. Översätta rådata till kundbehov 

3. Organisera behoven i olika nivåer. 

4. Ytterligare uppdelning av behoven i viktighetsordning  

5. Reflektera över resultat och process  

I det här projektet identifierades och analyserades kundkraven ge-

nom bland annat intervjuer, observationer och samtal med företaget 

Paroc.  

2.3.2 Insamling av rådata 

Insamling av rådata skedde genom observationer av panelmontering 

och intervjuer med byggingenjörer och montörer. Dessutom fanns 

anvisningar från Paroc som skulle komma att påverka produkten, 

vilka framgick genom samtal med företaget. 

2.3.2.1 Intervjuer  

Otto och Wood (2001) förklarar vikten av att genomföra en informa-

tionssökning i designprocessen för att tydliggöra aspekter hos den 

önskade produkten eller befintliga produkter. Detta kan exempelvis 

göras genom att rådgöra med specialister inom det valda området 

eller personer som jobbar i den valda branschen. I detta arbete utför-

des denna typ av förundersökning genom intervjuer med ingenjörer 

från företaget och fristående panelmontörer. 

Två byggingenjörer och tre montörer från företaget Paroc Panel Sy-

stem intervjuades och valdes ut på grund av att de hade lång erfaren-

het inom panelsystemsbransch. De tillfrågades om exempelvis vilka 

svårigheter som uppstår vid montering, hur lång tid det tar att monte-

ra olika beslag, vilka beslag som säljs mest och varför, vad kunder 

och arkitekter tycker om beslagprofilerna och slutligen om de har 

några förslag på hur beslagen ska se ut. Några viktiga synpunkter 

som kom fram var: 

 Deco kräver många moment och det krävs speciell nog-

grannhet vid montering.  

 Omega är lättare att montera jämfört med Deco men har fort-

farande många moment.     

 Hattprofilen tar minst tid och Deco tar längst tid 

 Hattprofilen säljs mest på grund av att den är lätt att montera 

och därmed sänker kostnaden. 

 Kunderna brukar välja hattprofilen för att den är lättmonterad 

medan arkitekter väljer omega på grund av dess platta design. 

 Det vore optimalt att hitta en lösning som samtidigt är platt 

och lättmonterad.        

2.3.2.2 Observation  

En arbetsplats besöktes för att få en tydlig bild på hur panelerna 

monteras. Att registrera användarnas observationer är också viktigt 

och intressant. Detta innebär att konstruktörerna observerar brukare 

när de använder produkten. Detta ger en djupare förståelse för pro-

blemen och kan leda till kunskap om vad användarna verkligen be-

höver. I examensarbete genomfördes en observation av en montör 

som först monterade sandwichpanelerna och därefter beslag. Under 

observationen framgick att monteringen med paneler på en fasad 

görs från vänster, längst ned och upp. När en kolumn är klar går man 

till nästa kolumn och så vidare (se figur 13).  
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Montering av Hattprofilen och Omegaprofilen görs efter att monte-

ring av panelerna är klar. Decoprofilen monteras samtidigt med pa-

neler, på grund av att de monteras med samma skruv. Sättet att mon-

tera paneler på var olika beroende på om beslaget skulle monteras 

tillsammans med panelskruvar eller inte.  Detta måste tas hänsyn till 

vid designen av befintliga beslag. 

Figur 13. Montering av Paneler (Paroc Panel System, 2012d). 

2.3.2.3 Regler och krav ifrån Paroc Panel System 

Olika regler och krav ställdes av företaget Paroc Panel System AB, 

vilka framgick dels genom samtal med företaget och dels genom 

deras informationshäfte Teknisk handbok (Paroc Panel System, 

2012b). Dessa instruktioner behövde följas noga för att garantera 

hela konstruktionens kvalitet och funktion. Enligt Parocs anvisningar 

installeras panelerna vid vertikal montering i monteringsinriktning 

från vänster till höger. Panelerna fästs i underliggande pelare med 

långa skruvar (panelinfästning) med ett avstånd på minst 20 mm. 

Beslagen fästs sedan i panelen på 400 mm centrumavstånd med rost-

fria skruvar eller popnitar. Nästa beslag monteras med en överlapp-

ning på minst 100 mm och förses med tätningsmassa. Produkten 

skall ha en storlek som passar ihop med panelerna och produktens 

höjd skall vara större eller lika med höjden av en panel (1200 mm). 

Produktens bredd skall vara större eller lika med 140 mm då det mel-

lan panelerna skall finnas 20 mm avstånd. Panelskruvarna skall mon-

teras minst 20 mm från paneländen. Enligt Paroc Panel System 

(2012b) beräknas antalet erforderliga panelinfästningar enligt Ekva-

tion 1, där är antalet panelinfästningar (N) panellängd (L), panelsb-

redd (b), vindsug (Cp), vindlast (qw) och tillåten last för panelinfäst-

ningar (Ftill). 

                               (1) 

Plåtbeslag med en tjocklek på mindre än 1 mm skall bockas för att 

bli hårda och stabila. Beslagets kant viks in för att minska risken för 

allvarliga personskador vilket också gör den mer ergonomisk att 

bära. Rörelsemöjlighet vid beslagen krävs var 12:e löpmeter av en 

stålkonstruktion och för att göra fogarna mer rörliga bör infästningar 

i beslagskarvarna undvikas. Skarvarna på beslagen skall om möjligt 

placeras vid panelfogarna på horisontellt montage (Paroc Panel Sy-

stem, 2012b).  
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Initialt var det huvudsakliga kravet från Paroc Panel System på den 

slutliga produkten att den skulle vara estetiskt tilltalande och att 

minst 50 procent av potentiella kunder skulle föredra dess utseende 

framför befintliga beslag som de säljer. Kunderna köper i dagsläget 

80 % av Hattprofil- och 20 % av Omega- eller Deco-beslag. Produk-

ten ska även täcka skarvarna lika bra som de nuvarande produkterna 

och då ha ett minst lika effektivt skydd mot väta. Ett annat krav var 

att produkten skulle ha en låg miljöbelastning och optimeringar bör 

göras med en livscykelanalys. Produkten ska ha en lång livslängd 

(minst 50 år) och ska därför tåla belastning som uppstår av egen vikt, 

vindtryck och vindsug. Variabla laster av snö eller is som samlas i 

eller på konstruktionerna behöver inte tas hänsyn till, dock behöver 

rörelser och deras inverkan på infästningar som uppkommer till följd 

av temperatur tas i beaktande. Konstruktionen skall också vara lätt 

att underhålla och reparera vid eventuella skador och profilens yt-

skikt skall garantera metallens korrosionsbeständighet. 

Monteringen av produkten på panelerna är ett viktigt moment och 

skall vara lätt att utföra och monteringstiden för varje beslag skall 

vara mindre än fem minuter. Det är bra om hänsyn kan tas så att pro-

dukten blir ergonomiskt utformad och antalet monteringsmoment 

minimeras. Befintliga produkter har mellan 8 och 13 monterings-

moment, varför det är viktigt att den nya produkten har färre än 13 

moment. Priset på produkten kan variera beroende på designen och 

materialet som kommer att användas. Maximalt pris är dock 500 kr 

per meter, inklusive beslagsprofil, skruvar, gummitätning, topptät-

ning med mera. Ett stort krav ifrån Paroc Panel System var att den 

nya produkten skulle tillverkas i antingen varmförzinkad stålplåt, 

rostfritt stål eller aluminium. 

Design av produkter som är lätta att tillverka och montera görs ofta 

genom att använda DFMA (Design For Manufacturing and Assemb-

ly) (Boothroyd,Dewhurst & Knight, 2011). Detta arbetssätt, tillsam-

mans med en strävan om kostnadseffektivitet ligger till grund för 

Paroc Panel Systems krav på produktion/design av produkten i denna 

studie. Det innebär att fokus kommer att läggas på att kontrollera och 

minimera den totala produktkostnaden där aspekter som produk-

tionskostnad, komponentkostnad, monteringskostnad samt kostnad 

för produktionsändringar och reduceringar är viktiga. 

Ett viktigt krav är att produkten skall vara arkitektoniskt tilltalande, 

vilket innebär att produkten skall passa alla byggnader som använder 

sandwichpaneler utan att störa byggnadens formspråk och samtidigt 

vara estetiskt tilltalande för betraktaren. Att produkten skall vara lätt 

att tillverka och montera (DFMA) är också avgörande för funktionen 

av den nya produkten. Dessutom tillkommer måttbegränsningar giv-

na av företaget.  Paroc påpekade även vikten av en vattentät produkt, 

något som också bör tas hänsyn till genom hela projektet. 

Sammanfattningsvis framkom det av Paroc Panel System AB att 

produktens utseende var en avgörande faktor, kombinerat med tiden 

som krävs för beslagsmontering. Beslagsegenskaper så som livs-

längd och materialets hållfasthet var mindre viktiga, likaså funktion 

som täthet (eftersom detta antagligen skulle vara lätt för en mer in-

satt konstruktör att åtgärda). 
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2.3.3 Översätta rådata till kundbehov 

För att säkerställa att produkten tillfredsställer kundernas behov 

krävs tydligt uppställda kundkrav som är lätta för alla i designteamet 

att förstå (Ulrich & Eppinger, 2008). För att åstadkomma detta är det 

lämpligt att försöka att översätta rådata ifrån intervjuer, observatio-

ner och liknande till konkreta kundkrav. Ulrich och Eppinger (2008) 

menar vidare att det ibland även är möjligt att tolka rådata på flera 

olika sätt, varpå flera kundkrav kan komma av ett kunduttryck. 

Genom att tolka kunduttrycken i konkreta krav kan utvecklingstea-

met lättare generera och välja produktkoncept som svarar mot kun-

dernas förväntningar. Genom att även dela in kunderna i primära-, 

sekundära-, sido- och sam-användare tydliggörs också vilka kunder 

som ställer vilka krav på produkten (se tabell 1). Detta var något som 

ytterligare bidrog till designprocessen då det tydliggjorde vilka krav 

varje grupp av användare ställde på produkten. 

 

Användare Kunduttryck Tolkat behov 

Primära användare Byggherre 

Vattentät Vattnet skall inte läcka in i skarvarna 

Produkten skall ha lång livslängd Produktens material skall klara sig i tuffa miljöer 

Sekundära användare 

Byggföretag 

Produkten skall vara billig 
Produkten skall monteras snabbt genom att ha färre moment. På 

det sättet sparas pengar på arbetskostnader 

Produkten skall inte förstöra panels ytan 
Produktens vikt och monteringsätt kommer inte påverka ytan på 

panelen 

Arkitekter 

Produktens utseende skall vara estetiskt tillta-

lande 
Produkten skall inte förstöra byggnadens formspråk 

Produkten skall täcka panelskruvar Produkten skall ha en passande bredd att täcka panelskruvar 

Tillverkare Produkten skall tillverkas på ett enkelt sätt Enligt DFMA skall produkten vara lätt att tillverka och montera 

Montörer Produkten skall vara lätt att montera Produktens delar skall inte vara komplicerade att montera 

Sido användare Förbipasserande Produkten skall inte skada passerande personer Produkten skall inte ha vassa kanter 

Sam-användare 
Personer som bor i 

närheten 
Miljövänligt Produkten skall inte innehålla giftiga ämnen 

Tabell 1. Översättning av kunduttryck 
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2.3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation beskriver vilka krav 

produkten skall uppfylla (Ulrich & Eppinger, 

2008). Att upprätta en kravspecifikation ger 

många fördelar vid en produktutveckling, då 

den ger en god förståelse av syftet med pro-

dukten. Ulrich och Eppinger (2008) menar att 

den utgör grunden för utvecklingsarbetet och 

därmed minskar kostnaderna och tidsgången 

samt ökar kvaliteten samtidigt som produk-

terna blir mer konkurrenskraftiga. Dessa krav 

måste uppfyllas för att plåtbeslaget överhu-

vudtaget ska kunna fylla sin uppgift. 

 

Kravspecifikationen bör ge alla som är in-

volverade i problemlösningen en klar bild av 

produkten och därmed utgöra en god grund 

för produktutvecklingsarbetet. 

 

Därför framkom det en kravspecifikation (se 

tabell 2) som består av kundkraven vilket är i 

kombination med företagets krav som bör 

uppfyllas för att produkten över huvudtaget 

ska kunna uppfylla sin funktion. För under-

lättning av arbetet placerades kraven i olika 

grupper och organiserades i olika nivåer i 

viktighetsordning.  

Data Enhet Definition 

Beslagsutseende 

Estetiskt tilltalande subjektiv 
Minst 50 % av potentiella kunder föredrar den nya produk-

ten (testas mot målgrupp). 

Måttbegränsningar mm 

Produktens längd skall vara ≥ 1200 mm. Produktens bredd 

skall vara ≥ 140 mm. Infästningar skall monteras minst 20 

mm ifrån paneländen och ha ett centrumavstånd på 400 mm. 

Arkitektoniskt tillta-

lande 
Subjektiv 

En produkt för alla byggnader. Passa in och inte störa bygg-

nadens formspråk. 

Beslagsmontering 

Monteringstid min < 5 

Moment vid montering st < 13. Önskvärt med ergonomisk montering. 

Design For Manufac-

turing and Assembly 
- 

Enligt DFMA skall ritning för monteringen vara både lätt-

förstådd och lätt att utföra. 

Antalet infästningar st 
Antalet infästningar beräknas med hjälp av formeln: 

N=0,5*L*b*Cp*qw / Ftill 

Beslagsegenskaper 

Miljövänlig (LCA) - 
Produktens material skall vara miljövänligt och inte innehål-

la miljögifter med optimeringar inom LCA(livscykelanalys). 

Livslängd år 
Produkten ska hålla i minst 50 år (Den skall klara slitage, 

rost, vatten och vind). 

Tryck på panelen kg/m² Belastning ifrån egenvikt, vindtryck och vindsug. 

Hållfast material N Metall med hög hållfasthet 

Lätt att underhålla - Reparera, måla etc. korrosionsbeständigt ytskikt 

Beslagskostnad 

Tillverkningskostnad kr Slutprodukten ska ha maximalt pris 500 kr/m. Detta är in-

klusive tillverkning och material för olika delar såsom be-

slagsprofil, skruvar, gummitätning och topptätning osv. Materialkostnad kr 

Beslagsfunktion Vattentät (Tätning) % 
Att produkten blir 100 % vattentät med en god ventilation. 

(Vattnet ska inte läcka in i skarvarna) 

Tabell 2. Kravspecifikation 
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De viktigaste funktionerna/kraven lades längst upp i tabellen i fal-

lande ordning.  Observera att alla kraven som finns på kravspecifika-

tionen bör uppfyllas. 

 

2.3.5 Reflektion över resultat och process 

Kravspecifikationen är ett bra verktyg för fastställande av krav som 

ställs på produkten utifrån intressenterna (Ulrich & Eppinger, 2008), 

i detta fall speciellt företaget Paroc Panel Systems önskemål. Alla 

kundkrav samlades därför i en och samma kravspecifikation (se ta-

bell 2) där det framgick vilka kunder som ställer vilka krav. Detta 

hjälpte till att förtydliga de mål som slutprodukten skulle uppfylla, 

samt gav en bra checklista som under examensarbetets gång gav 

möjligheten att gå tillbaka till kravspecifikationen och kontrollera att 

arbetet fortskred som planerat. Detta säkerställde också då i viss mån 

att gruppen fortsatte att arbeta mot samma mål genom hela produkt-

utvecklingsprocessen. Det hade varit fördelaktigt att använda en 

competitive map-metod (Ulrich & Eppinger, 2008) för att analysera 

och jämföra Paroc Panel Systems produkter med konkurrenternas. 

Dock skulle monteringstiden och kostnaden av denna vara en viktig 

del av en sådan uppställning, varpå problem uppstod. Det visade sig 

svårt att få fram exakt monteringstid för konkurrenternas produkter 

vilket innebar att en jämförelse produkterna emellan inte var möjlig. 

Förstudien har gett en större kunskap kring projektet vilket lett till en 

bättre förståelse av problematiken och behoven som finns. 
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3 Idégenerering  
För att hitta lösningar på problemet med skarvning mellan sand-

wichpaneler, användes ett flertal idégenereringsmetoder. Dessa fun-

gerade som en slags påskyndande faktor för att hitta många lösning-

ar på kort tid, men användes även för att få fram lösningar med olika 

infallsvinklar för att få ett brett spektra av idéer. 
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3.1 Funktionsträd 

Ett funktionsträd är en metod som kan användas för att 

bryta ner ett komplext problem till flera mindre delpro-

blem så att dessa lättare kan åtgärdas på ett fokuserat sätt 

(Österlin, 2010). När väl alla delproblem tydliggjorts kan 

de mest kritiska av dem urskiljas och åtgärdas. 

 

I detta arbete tillämpades funktionsträdet för att få en bätt-

re överblick av plåtbeslagets olika delfunktioner och kan 

ses i figur 14. Funktionsträdet tydliggör problemet med att 

täcka skarvarna hos sandwichpaneler genom att lista de 

underliggande delfunktionerna på ett schematiskt, tydligt 

och enkelt sätt. Det gav också en bättre insikt i vilket pro-

blem som var viktigt att fokusera på. 

 

Av funktionsträdet framkom olika viktiga delfunktioner 

som exempelvis; att skydda skarvar, vara lätt att tillverka 

och montera, skydda mot vattenläckage och att ha lång 

livslängd. De delfunktioner som ansågs som mest kritiska 

enligt kravspecifikationen och uppdragsgivaren  var: mon-

teringstid, moment vid montering,  miljövänlig produkt 

samt att skydda skarvarna mot vatten läckage. Därför val-

des att fokusera på att främst åtgärda de kritiska delfunk-

tionerna, och på så sätt lösa hela problematiken med tät-

ning av fogarna.      

       Figur 14.  Funktionsträd 
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3.2 Generering av konstruktionsprinciper 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som användes för att få 

fram olika monteringslösningar för beslaget.  

3.2.1 Brainstorming session 

Cross (2000) förklarar att brainstorming är en kreativitetsmetod som 

lätt genererar ett stort antal idéer på kort tid. Många av dem kasseras 

troligen i ett senare skede, men tanken är att nya idéer som är värda 

att följa upp identifieras. Dessutom finns det också möjligheter att 

senare kombinera olika idéer till koncept. Cross (2000) förklarar 

även att det är önskvärt att de personer som utför brainstormingen 

har olika kunskaper inom problemområdet, samt att gruppen är icke-

hierarkisk, men att en person tar en organisatorisk ledning. Detta 

innebär att fasta riktlinjer sätts upp före idégenereringen och att en 

person agerar “polis” och ser till att styra gruppen rätt om den avvi-

ker ifrån uppsatta mål. Det är dock av stor vikt att inte kritisera några 

idéer under processen, utan att spara värdering av idéerna till ett se-

nare skede, för att undvika att idé-flödet avstannar. 

Brainstorming utfördes med två deltagare där några frågeställningar 

sattes upp för idégenerering kring olika lösningar rörande montering 

av beslagssystem på sandwichpanel med hänsyn till de krav och be-

hov som tidigare framkommit.  

Hur kan beslagen fästas på panels yta? 

Exempel på lösningar som framkom av brainstormingen: Panelin-

fästning och beslagsskruv (se figur 15).  

Figur 15. Olika sätt på att fästa beslagen på panels yta 

 

Hur kan beslagsdelarna monteras ihop?  

I nuläget monteras de befintliga beslagsdelarna ihop huvudsakligen 

med hjälp av beslagskruv. Exempel på lösningar som framkom av 

brainstormingen: Snäppfogning, breddskarvning, snäppförband, led-

funktion, skarvfunktion, dragfunktion, hålprofil, klickfunktion och 

tryckfunktion (se figur 16).  

 

Figur 16. Olika sätt på att montera ihop delarna 
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Vad underlättar snabb och enkel montering? 

Exempel på lösningar som framkom av brainstormingen: Färre de-

taljer, prefabricerade delar och detaljer som inte behöver passas in 

med mätningar. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mind-

re arbete’. 

3.3 Morfologisk tabell  

En morfologisk tabell är en metod för att generera nya koncept ge-

nom att kombinera olika lösningar av problemet. Grundlösningar till 

delproblem listas för att senare kombineras och ge nya lösningar på 

problemet (se tabell 3). Ifrån dessa möjliga kombinationer kom 240 

olika idéer. På detta sätt är det möjligt att skapa nya lösningar eller 

välja ut de mest intressanta och realistiska lösningarna. Ur dessa 240 

lösningar kom 18 skisser fram som valdes att undersökas närmare 

(se figur 17 för ett urval, I bilaga 1 finns större version för alla skis-

ser). Detta verktyg är användbart för alla problem eller lösningar 

som kan delas upp i delproblem och dellösningar (Ulrich & Epping-

er, 2008). Denna metod användes för att få många olika koncept som 

kan lösa problemet på olika sätt.  

Tabell 3. Morfologisk tabell. 

Infästning Monteringsprocess Form Material 

Panelinfästning Hålprofil Heltslät Aluminium 

Beslagskruv Skjut Rund Galvaniserad stål 

 Drag Hexagonalt Rostfritt stål 

 Tryck Sicksack  

 Snäppfogning S-form  

 Breddskarvning   

 Snäppförband   

 Ledfunktion   
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De skisser som genererades under sessionen samlades upp och diskuterades 

med Paroc Panel System och de mest intressanta och realistiska koncepten 

med hänsyn till kravspecifikationen valdes. 

 

 

 

 

Figur 17. Skisser på koncepter som framkom efter användandet av morfologisk tabell. 
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4 Konceptvärdering 

Koncepten som genererats värderades genom att lista dess för- och 

nackdelar med hjälp av en PNI-metod (Österlin, 2012). Av detta 

framkom fyra olika koncept som senare kunde granskas vidare. 
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4.1 PNI 

De mindre väsentliga idéerna utsorterades genom att 

använda PNI-metoden (Österlin, 2010). Denna metod 

användes för att utvärdera de föreslagna lösningarna 

på ett enkelt och snabbt sätt med byggingenjörer på 

Paroc Panel System med fokus på tre områden: posi-

tiv, negativ och intressant (se tabell 4 för de fyra ut-

valda koncept och för ytterligare information för de 

andra 18 skisser se bilaga 2). Resultatet gav en över-

sikt över vad som kan bli bättre eller om det är något 

dåligt med ett koncept. Denna diskussion ledde till att 

se vilka koncept som skulle kunna vidareutvecklas. 

PNI användes för att förtydliga skillnaderna koncep-

ten emellan och ge en inblick i intressanta aspekter av 

de olika koncepten. I samråden med byggingenjörer 

på Paroc Panel System AB utvärderades de olika kon-

cepten med hjälp av PNI- metoden. 

Med hjälp av PNI och med hänsyn till kravspecifika-

tionen framkom det att en del koncept var mindre vä-

sentliga och kunde inte uppfylla krav för både kun-

derna och företaget och dessa kasserades. De fyra 

koncept som återstod döptes till Koncept Flänsar 

(13), Koncept Gångjärn (14), Koncept Skjutprofil (15) 

och Koncept Snäppfogningsprofil (17). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Ide 

Nr. 
P (+) N (-) I 

13 
* Döljer skruvar. 

* Slät yta. 
* Flänsarna måste gå exakt i hålen * Hålfunktion 

14 

* Helt slät yta. 

*Döljer skruvar. 

* Monteras med panelskruvar 

pga öppningen som finns på 

underbeslaget. 

* Lätt att montera. 

* Inte symmetri på funktionen. * Klickfunktion 

15 

* Väldigt lätt att tillverka. 

* Enkelt utseende. 

* Döljer skruvar. 

* Svårt att täta. * Dragfunktion 

17 * Slät yta. * Komplicerad profil * Klick på båda sidor 

Tabell 4. PNI 
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4.1.1 Koncept Flänsar 

Detta koncept är ett smidigt funktionellt koncept 

som består av två beslagsprofiler (se figur 18). Det 

är en utvecklingsidé av Parocs hattprofil. 

Underprofilen fästs med beslagskruvar efter att pa-

nelerna fästs med panelskruvar. Underprofilen har 

sex hål, tre på varje sida, dessa görs genom att skära 

bort en linje med 50 mm längd och öppna upp lite 

där det skall vara en hålficka. Överprofilen har sex 

extra flänsar, tre flänsar på varje sida som passar in i 

dessa hålfickor. Flänsarna måste passa exakt i dessa 

hål. Detta koncept har en fin form. Profilunderdelens 

tjocklek är 2 mm medan profilöverdelens tjocklek är 

1,5 mm. Detta koncept är symmetriskt och har enkel 

och mjuk form med radier i hörnen. Profilen har 

bredden 200 mm och höjden 25 mm. Profilens längd 

är 1200 mm som kan täcka skarven på en panel. 

En designfördel med detta koncept är dess möjlighet 

att dölja ojämnheter, till exempel synliga skruvar. En 

klar nackdel med konceptet är att flänsarna måste 

passas in exakt i de avsedda hålen, vilket kan inne-

bära problem vid montering av produkten. 

 

 

 

 

Figur 18. Funktionsskiss av koncept flänsar. 
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4.1.2 Koncept Gångjärn 

Detta infästningssystem är en unik kombination av 

monteringslösningar för beslag (figur 19). Panelen 

som ligger på vänster sidan av beslaget monteras 

som vanligt medan på högersidan både panel och 

underbeslaget monteras med samma panelskruv. 

Vänstersidan av underbeslaget monteras sedan med 

små skruvar. För att täcka skruvarna sätts överdelen 

på plats med ett klick utan några infästningar. Över-

beslaget har en helt slät yta som passar till alla fas-

tigheter utan att störa bygg-formspråket. Profilens 

tjocklek är 1-3 mm beroende på material och teknis-

ka beräkningar. Profilens höjd är 20 mm på grund av 

att panelskruvarnas skallar är cirka 15 mm. Profilens 

bredd är 180 mm som ger tillräcklig plats för be-

slagsskruv, panelskruv och skarv mellan panelerna. 

Profilens längd är 1200 mm som kan täcka en hel 

panel. 

Största fördelen med detta koncept är att det har en 

helt slät yta och kräver endast 3 beslagsskruvar jäm-

fört med de befintliga beslag som behöver minst 6 

beslagsskruvar. Detta minskar antalet moment och 

sparar därmed tid och vid montering.  

 

 

 

Figur 19. Funktionsskiss av koncept gångjärn. 
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4.1.3 Koncept Skjutprofil 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Under-

beslaget monteras med små skruvar på panelytan 

efter att panelen monterats på plats. Underbeslaget 

har ett spår som överbeslaget skjuts in i och på så 

sätt täcks både skruvar och skarven (se figur 20). 

Profilens tjocklek är 2-3 mm, beroende på tekniska 

beräkningar. Profilens höjd är 25 mm på grund av att 

panelskruvarnas skallar är cirka 15 mm och ett visst 

utrymme krävs för överbeslaget som glider i spåret 

hela vägen. Profilens bredd är 180 mm som ger till-

räcklig plats för beslagskruv, panelskruv och skar-

ven mellan panelerna. Profilens längd är 1200 mm 

som kan täcka en hel panel. 

Fördelen med detta koncept är att beslaget har en 

symmetrisk profil på vänster- och högersidan som 

gör det smidigt att tillverka. Svagheten med koncep-

tet är att det blir svårt att täta mellan över- och un-

derbeslaget.  

 

 

                       Figur 20. Funktionsskiss av koncept skjutprofil. 
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4.1.4 Koncept Snäppfogningsprofil 

Detta koncept är en strängpressad profil med snäva 

toleranser som består av två beslagsprofiler. Under-

profilen består av två delar som hålls samman med 

en ledfunktion i mitten (se figur 21). Först skruvas 

ena halvan fast när panelskruvarna sätts på plats. 

Därefter skruvas nästa halva fast med panelskruvar. 

Uppdelningen sker för att göra det enklare att mon-

tera delprofilerna än att montera hela underbeslaget 

sammanhängande. Överdelen har slät yta som sätts 

ihop med underdelen genom klickfunktion och till-

sammans bildar breddskarvning med snäppförband. 

Profilens tjocklek är 1,5-2 mm. Detta koncept är 

symmetriskt och har en enkel och mjuk form med 

radier i hörnen. Profilen har bredd 160 mm och höjd 

25 mm. Profilens längd är 1200 mm som kan täcka 

en hel panel. 

Designfördel för detta koncept är att dölja ojämnhe-

ter till exempel synliga skruvar samt att det minskar 

skruvantalet genom att montering sker med bara 

panelskruvar. Detta underlättar vid montering och 

reducerar också kostsam monteringstid. 

 

       

      Figur 20.  

 

 

 

Figur 21. Funktionsskiss av koncept snäppfogning profil. 
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5 Konceptval  

Under Konceptval utvärderas koncepten genom diskussion med Pa-

roc Panel System med hänsyn till föregående faser. Här utvärderas 

svagheter och styrkor hos de kvarvarande koncepten och sedan väljs 

ett koncept som skall vidareutvecklas.  
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5.1 Kriterieviktning 

För att säkerställa att koncepten bedöms utefter de krav som ställts 

på produkten kan det vara en bra idé att vikta de olika kriterierna 

med en viss procentsats. Detta underlättar då vid koncept-

bedömningen i en viktad konceptvalsmatris (se avsnitt 5.2). Kriterie-

viktningen kan göras godtyckligt utefter vad som framkommit i 

kravspecifikationen eller genom att använda särskilda viktningsme-

toder. En sådan metod beskrivs i Principkonstruktion (Olsson, 1995) 

och innebär att kriterierna poängsätts i en matris (se tabell 5). De 

viktades genom att sätta 2 om A är viktigare än B, 1 om båda kriteri-

erna är lika viktiga och sätta 0 om B är viktigare än A. Viktningen 

gjordes enligt företagets önskemål och med hänsyn till kravspecifi-

kationen. Detta ledde till att varje kriterie fick en viss total procent-

sats som väl överensstämde med kravspecifikationens hierarkiska 

viktighetsordning. 

Tabell 5. Kriterieviktning för konceptval.  
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5.2 Viktad konceptvalsmatris 

För att möjliggöra ett tydligt konceptval på ett strukturerat sätt kan 

en konceptvalsmatris användas. Denna metod underlättar i processen 

då den möjliggör en utvärdering av koncepten i enlighet med krav-

specifikationen (Ulrich och Eppinger, 2008). Koncepten jämfördes 

och utvärderades (se tabell 6) med hjälp av de viktade kriterierna, 

som multiplicerades med konceptens givna betyg (1-5). Förfinad 

graderingsskala gjordes för de relativa bedömningarna av koncepten: 

1 är mycket sämre än referensen, 2 är sämre än referensen, 3 är 

samma som referensen, 4 är bättre än referensen och 5 är mycket 

bättre än referensen.  Resultatet visar hur koncepten står mot de olika 

kriterierna och resultatet sammanställdes sedan i tabellens underkant. 

Koncepten tilldelades olika rang, beroende på hur hög poäng de fått. 

Sedan valdes det koncept som fått högst rang för vidareutveckling. 

Det var koncept gångjärn som vann överlägset. 

 

 

Tabell 6. Konceptvalsmatris 
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6 Utveckling och konstruktion  
Efter konceptval vidareutvecklades konceptet för att uppfylla 

kravspecifikationen. Materialval, DFMA, dimensionering, håll-

fasthetsberäkning och tillverkningsprocess spelar en stor roll i 

den här fasen.  
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6.1 Materialval 

Det är viktigt att välja det material som kommer att användas för att 

kunna utföra korrekta hållfasthetsberäkningar.  

Då företaget uttryckt explicit att produkten skulle tillverkas av an-

tingen varmförzinkad stålplåt, rostfritt stål eller aluminium stod valet 

mellan något av dessa tre. 

6.1.1 Galvaniserad/ förzinkad stålplåt 

Galvaniserat stål är en metall som står emot korrosion genom att det 

bildats en skyddande beläggning av zink, som leder till en vacker 

finish, vilket ofta är viktigt. Det finns tre olika sätt att behandla stål 

med zink: elförzinkning, varmförzinkning och sprutförzinkning. 

(CES Edupack, 2012). Varmförzinkade produkter är mycket tåliga 

mot slitage och detta ger lång hållbarhet eftersom det är ovanligt 

med skador på beslagen. Dessutom anses det vara ett kostnadseffek-

tivt sätt att behandla stål, som redan har väldigt goda mekaniska 

egenskaper. Många produkter är gjorda av metall som har förzinkats 

för att materialet skall kunna användas i korrosiva miljöer, där den 

ger lång livslängd på beläggningen. (Svensson, 2002).  

6.1.2 Rostfritt stål 

Val av rostfritt stål är i allmänhet baserat på korrosionsbeständighet, 

tillverkningsegenskaper, mekaniska egenskaper för specifika tempe-

raturområden och produktkostnad. Rostfritt stål används där utseen-

det är sekundärt jämfört med mekaniska egenskaper och korrosions-

beständighet och där svetsbarhet krävs (Ullman, 2003). 

6.1.3 Aluminium 

Aluminium är ett unikt och mycket starkt material som är lämpligt 

för byggnadsindustri, till exempel tak, fasader och fönster (Ullman, 

2003). Det finns många fördelar av att använda aluminium till exem-

pel att det har en lång livslängd, inte skadas av UV- strålar eller fukt 

och inte av rost. Aluminium har en slät och blank yta som inte drar 

till sig damm eller smuts och är därför underhållsvänligt. Aluminium 

är säkert och obrännbart, dessutom återvinningsbart, och återvin-

ningen förbrukar mindre energi än nyproduktion. Aluminium är lätt 

att bearbeta och är ett material med många goda egenskaper såsom 

låg vikt och hög hållfasthet (Sapa, 2005). Aluminium är lämpligt för 

många olika stilar på beslagen. (Ullman, 2003). Aluminium och 

aluminiumlegeringar är typiskt korrosionsbeständiga metaller som 

dessutom är både lätta och starka (Ljungberg, 2005). 
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6.1.3.1 Materialdata 

Intressant materialdata för det här projektet var pris, densitet, sträck-

gräns, hårdhet, smälttemperatur och återvinningsmöjlighet som kan 

ses i tabell 7.  

Materialets densitet och sträckgräns var relevant för kommande håll-

fasthetsberäkningar. Hårdhet och smälttemperatur fungerade som en 

indikator för hur pass lättbearbetat materialet är. 

Tabell 7. Materialdata för Aluminium, rostfritt stål och galvaniserad stålplåt. 

 

6.1.4 Metod för materialval 

För att kunna välja det rätta materialet, med de egenskaper som pas-

sar konceptet gjordes en konceptvalsmatris. För att säkerställa att 

materialet bedöms utefter de egenskaper som ställts på produkten 

och med hänsyn till kravspecifikationen gjordes en kriterieviktning 

(se tabell 8), likt den i avsnitt 6.1 , på de material som undersökts. 

De krav som är relaterade till material viktades högt jämfört med de 

andra. Detta underlättade då konceptbedömningen i den viktade kon-

ceptvalsmatrisen (se tabell 9). 

 Tabell 8. Kriterieviktning för materialval 

 

Detta ledde till att varje kriterie fick en viss total procentsats, baserat 

på de olika materialegenskaperna. Materialens egenskaper jämförde 

de olika materialens egenskaper och det material som hade de mest 

fördelaktiga egenskaperna fick högst poäng. Hållfasthet och livs-

längd fick den högsta ranken och var således de mest kritiska egen-

skaperna hos materialet som skulle väljas.  
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Av konceptvalsmatrisen framkom att aluminium fick det bästa bety-

get och därför valdes det som material till produkten. Både över- och  

 

 

 

underbeslaget bör därför tillverkas i aluminium, som är ett lättbear-

betat och korrosionsbeständigt material med lång livslängd. 

 

 

Tabell 9. Viktad Konceptvalsmatris för materialval 
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6.1.5 Fördelar med att använda aluminium 

Aluminium är lätt att bearbeta med de flesta bearbetningsmetoder; 

skärande bearbetning, fräsning, borrning och kapning. Aluminium är 

efter syre och kisel det vanligaste ämnet i jordskorpan och alumini-

umföreningar förekommer naturligt i vår föda. En viktig råvara, som 

kommer att få ökad betydelse, är uttjänta produkter av aluminium. I 

princip kan allt aluminium som görs tillgängligt återvinnas till nya 

generationer av produkter. Om sortering skett på lämpligt sätt kan 

återvinning ofta ske till samma typ av produkter om och om igen 

(Sapa, 2005). 

Genom att använda aluminiumprofiler skapas en lösning som fyller 

alla krav och önskemål som ställs. Samtidigt är detta ett beprövat 

material med känd teknik vilket inte begränsar produktionen. Den 

låga egenvikten, höga hållfastheten, korrosionshärdigheten och hög 

ytfinish är andra egenskaper som är nämnvärda (Sapa, 2005). Metal-

len är dessutom vanligen ett billigt konstruktionsmaterial som dess-

utom är lätt att återanvända (Ljungberg, 2005) 

6.2 Tillverkning  

Då profilens godtjocklek inte är lika i hela profilen valdes sträng-

pressning som tillverkningsmetod. Strängpressning är ett plastisk 

formgivningsmetod som möjliggör framställning av profiler av olika 

storlek och tvärsnitt (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2002). Ut-

gångsmaterialet är legerade göt som värms upp till 450-500 
o
C i in-

duktionsugn. Sedan pressas det uppvärmda materialet ut med kraft 

genom ett verktyg och den färdiga profilen kommer ut, ungefär som 

tandkräm kommer ut ur tandkrämstuben. Profilen kommer ut med en 

hastighet av 5-50 meter per minut och under tiden kyls den med luft 

och vatten. Efter kylning sträcks profilen för att frigöra spänningar 

och få den rätta rakheten (Sapa, 2005). För att underlätta tillverk-

ningen bör vissa riktlinjer beaktas vid profilutformningen, såsom 

godstjockleken som varieras så lite som möjligt, hörn som rundas 

osv. Dessutom finns det möjlighet för beslagytan att ha olika färg 

och mönster som kan passa byggnaden. Enligt Paroc Panel System 

AB uppskattades priset till 400 kr för hela profilen med alla detaljer 

såsom tätning och skruvar. 

6.3 Design For Manufacturing and Assembly 

DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) är ett arbetssätt 

som syftar till att designa produkter som är lätta att tillverka och 

montera. En grundtanke med DFMA är att ge vägledning till design-

teamet för att kunna förenkla produktens struktur och minska till-

verknings- och monteringskostnad, samt ge insikt i möjliga förbätt-

ringar (Boothroyd, Dewhurst & Knight, 2002). 

Steven (1995) skriver i sin artikel “Cutting costs and time with 

DFMA” att kostnaden av montering, tillverkning och kvalitetssäk-

ring är beroende av mängden delar som ingår i produkten. DFMA är 

en form av designutvärderingsmetod som hjälper till att identifiera 

optimala dellösningar med avseende på materialval och tillverk-

nings- och monteringsmetoder som leder till en kostnadseffektiv 

produkt. Enligt Steven (1995) har Studier också visat att användan
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det av DFMA-metoder ofta leder till 30-80% färre delar, betydlig 

lägre kostnader, högre kvalitet på produkterna och en betydande 

minskning i monteringstid.  

Det finns tydliga riktlinjer (se figur 22) på hur produkter kan desig-

nas för att minska antalet delar, underlätta i tillverkningsprocessen 

och således också underlätta vid montering (Boothroyd, Dewhurst & 

Knight, 2002). Även Edwards (2002) beskriver olika konkreta stra-

tegier för implementering av DFMA-principer i designprocessen. 

Där Edwards (2002) nämner bland annat monteringsprinciper, som 

att; standardiserade komponenter bör inkorporeras i produkten, ma-

nuella processer skall minimeras, undvik skarpa kanter och vinklar, 

omdesigna så att produkter blir lätta att montera och underlätta han-

tering av komponenter. Edwards listar även olika tillverkningsprin-

ciper för DFMA, som exempelvis: Designa produkter så att de passar 

för tillverkningsprocessen, välj enkel design om möjligt, välj materi-

al efter lämplighet, låg kostnad och tillgänglighet, samt konstruera 

med jämn materialtjocklek så långt som möjligt. I Sapa (2005) fram-

går också att profiler som har jämnt gods, enkla och mjuka former 

med radier i hörnen, är symmetriska och saknar djupa smala spår 

underlättar för tillverkningsprocessen. 

Detta var något som implementerades i konceptutvecklingsfasen av 

beslaget, och enligt dessa principer. 

Efter utveckling enligt DFMA minskas tjockleken på vissa delar av 

profilen, för att få ett så jämntjockt tvärsnitt som möjligt genom hela 

produkten. Detta dels för att underlätta vid extruderingsprocessen 

och dels för att minimera spänningsvariationer vid radieövergångar-

na. Alla hörn förseddes med små radier, för att undvika skarpa hörn, 

som skapar spänningskoncentrationer och försvårar tillverkningen. 

Hänsyn togs även till placering av skruvhål etcetera, för att ge till-

räcklig åtkomst för verktyg och montering. 

Figur 22. Riktlinjer för designande enligt DFMA. mm 
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6.4 Dimensionering 

Med hänsyn till material och DFMA ändrades några  dimensionering 

i vissa delar vilket underlättar tillverkningsprocessen. Materialkost-

nad är direkt relaterat till vikt och storlek och för att minska denna 

kostnad valdes beslagets tjocklek till 1 mm och ändrades beslagets 

bredd till 162 mm (se figur 23). Detta ledde till att totalvikten ändra-

des från 3 kg till 1.37 kg vilket har avgörande betydelse för kostna-

der och transport. Undre beslaget har sex hål, tre på varje sida för 

panelinfästningar och beslagskruvar vilket underlättar att skruvarna 

monteras på rätt plats (se figur 24). Beslagskruvar har diameter 3 

mm och Panelinfästningar har en standarddiameter som är 5.5 mm 

med bricka på 19 mm. Avståndet mellan varje skruv är 400 mm och 

beslagslängden är 1200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 24. Sektion framifrån - Underbeslag Figur 23 Sektion uppifrån 

mm 

mm 
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6.5 Hållfasthetsberäkningar 

Panelen monteras med tre likadana panelinfästningar med en diame-

ter på 5,5 mm med en 19 mm bricka som klarar en skjuv- eller drag-

last på 1 kN/st. Byggingenjörer ifrån Paroc förklarade att vindkrafter 

skulle påverka panelerna och beslaget på ett sådant sätt att om besla-

get ska släppa så måste först själva panelen vika sig, under förutsätt-

ning att panelskruv används. Därför utfördes beräkningar på det hål-

kanttryck som uppstår på grund av beslagets egentyngd vid de stora 

panelskruvarna (diameter 5.5 mm), som fäster både paneler och be-

slag i den underliggande stommen. Dessutom beräknades hålkant-

trycket på de små beslagskruvarna (3 mm i diameter) som ytterligare 

fäster beslaget i panelen. Alla beräkningar utfördes enligt principer 

ifrån KTH formelsamling (2010). 

Givet: 

Volym underbeslag:  266 013 mm
3 
 

Volym överbeslag:  244 865 mm
3
 

Densitet Al:  2700 kg/m
3
 

Diameter skruv 1:  3 mm 

Diameter skruv 2:  5,5 mm 

Möjlig kraftupptagning i skruv 2: 1 kN/st (skjuv eller drag) 

g = 9,81 

L1 = Horisontella avståndet mellan punkten A och F1, 23 mm 

L2 = Horisontella avståndet A-F2, 110 mm 

Tpx = Tyngdpunkt, 72 mm  

 

Följande hållfasthetsberäkningar utfördes: 

Volym Tot = 266013 + 244865 = 510878 mm3  =  5, 11 *  10 
-4 

m
3
  

m = 5,11 * 10 
- 4

  *  2700  = 1,379 kg 

mg = 1,379  *  9,81 = 13,53 

 

Tyngdpunkt:  

X  =  72,13 

Y  =  600  

Z  =  0 

Dessa värden har tagits ut från programmet pro/Engineer 

 

Om kraften fördelas lika mellan skruvarna i en rad blir kraftsumman: 

    : mg - 3F1 - 3F2 = 0 

F1 =  mg / 3 - F2 

Avståndet mellan skruvarna och punkt A har  

fåtts med hjälp av programmet pro/Engineer.  

 

Moment runt (A):  

A :  -3F1  *  L1 - 3F2  * L2 +  mg  *  Tpx =  0 

 

F1  =  1,96 N 

F2  =  2,55 N 

 
Skjuvkraften beräknas genom att dividera  

F med skruvskallens area. 

 

ῖi1 =  F1 / A1  = 1,96 /  3  *  π =  0,07 MPa 

ῖi2 =  F2 / A2  =  2,55 / 5,52  *  π =  0,03 MPa 
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Praktiskt sett kan bara de två understa skruvarna (en liten och en 

stor) behöva bära hela tyngden från beslaget. Därför utfördes en så 

kallad konservativ beräkning för att undersöka de möjliga krafterna 

på dessa två undre skruvar. Konservativ betyder här att beräkningar 

görs för att vara på den säkra sidan, det vill säga att beräkningarna 

görs på ett mer kritiskt fall än det verkliga. Håller det för det beräk-

nade fallet kommer det då också att hålla i verkligheten. 

 

Konservativ beräkning:  

: mg  - F1 - F2 = 0 

F1 =  mg - F2 

 

Moment runt (A): 

A:  mg  *  Tpx - F1  *  L1 - F2  * L2 = 0 

F1 =  5, 88 N 

F2  =  7, 65 N 

 

ῖi1  =  F1 / A1 = 5, 88 / 3  *  π  =  0,21 MPa 

ῖi2  =  F2 / A2 = 7, 65 / 5, 52  *  π  = 0,1 MPa 

 

 

 

 

Hållfasthetsberäkningarna gav att de skruvar som kommer fästas i 

beslaget garanterat håller för beslagets egentyngd (skjuvkraft och 

dragkraft), då varje panelskruv klarar att hålla en skjuv- eller draglast 

på upp till 1000 N/st och krafterna endast uppgår till 7,65 N. Alumi-

nium har en sträckgräns på 30-500 Mpa, vilket innebär att hålkant-

trycket ifrån beslagets egentyngd inte skulle innebära någon kritisk 

last. 
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7 Resultat 

Ett problem med befintliga beslagssystem är att systemen har synliga 

infästningar vilket gör dem mindre attraktiva ur estetisk synvinkel. 

Det finns ett flertal nya lösningar som döljer infästningarna men det 

skapar andra problem i form av längre montagetid eller flera monta-

gemoment vilket påverkar både tidsåtgången och arbetskostnaden. 
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7.1 Slutkoncept 

Det nya beslagssystemet medför ett nytt sätt att snabbt och enkelt 

montera beslag på paneler, samtidigt som beslaget har en diskret 

design som ger byggnaden en elegant finish. 

Infästningssystemet är en unik kombination av monteringslösningar 

för beslaget. Beslaget monteras i samma steg som panelen.  Beslags-

systemet består av två delar, ett underbeslag och ett överbeslag (se 

figurer 25 - 30). 

 

 

                

             

                 

            

   

Figur 25. Underbeslag Figur 27. Underbeslag högersidan 

Figur 26. Underbeslag vänstersidan 
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Figur 28. Överbeslag 

 

Figur 29. Överbeslag  vänstersidan 

Figur 30. Överbeslag  högersidan 
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7.2 Modell av produkten 

En modell av beslaget i plast tillverkades med hjälp av en 3D-

skrivare i enlighet med de befintliga CAD-ritningarna. Plastmodellen 

tillverkades inte i verklig storlek utan det fokuserades bara på att få 

en känsla av hur produkten fungerade (se figur 31). Att tillverka en 

fullskalig prototyp av produkten i aluminium hade dock blivit för 

kostsamt för det här projektet. 

 

 

Figur 31. Plastmodell av beslaget. 
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7.3 Montering av beslaget 

Vanligtvis monteras beslagen efter att sandwichpaneler monterats 

helt och hållet, men i det nya beslagsystemet monteras beslaget sam-

tidigt som panelen. I detta beslagssystem monteras sandwichpaneler 

som vanligt från vänster sida med hjälp av infästningar mot befintli-

ga pelare (se figur 32).  

  

Figur 32. Montering av panel på pelare 
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Efter  att första kolumnen av paneler är monterade drevas 20 mm på 

högersidan av monterade panelraden med hjälp av lös stenullsremsa 

(se figur 33).  

Därefter monteras underbeslaget tillsammans med nästa panelko-

lumn med hjälp av panelinfästningar till höger om drevningen (se 

figur 34).

Figur 34. Montering av underbeslag på panel Figur 33. Montering av lös stenullsremsa 
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På vänstra sidan av underbeslaget finns en öppen yta för skruvskallar 

som första panelkolumnen skruvats med (se figur 25). Sista monte-

ringsteg av underbeslaget är att mindre infästningar skruvas (be-

slagsskruv) till den vänstra panelkolumnen. Dessa infästningar är 

inte panelskruvar utan fästes endast i den yttre plåten av panelen (se 

figur 35). 

Dessa mindre skruvar är till för att även trycka åt beslagets vänstr 

sida mot panelen så att bakomliggande tätning ska klämmas mot 

panelen och för att det ska bli lika tätt som högra sidan (se figur 36). 

 

 

 

 

 

Figur 35. Panelinfästning och beslagskruv 

beslagskruvDessa 

Figur 36. Beslagstätning 
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Slutligen klickas överbeslaget in i underbeslaget utan några skruvar (se figur 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Hopmonterat beslag 



48 

 

7.4 Illustration av färdig produkt 

Det färdigmonterade beslagssystemet bygger endast 20 mm ut från 

fasaden och har en slät yta vilket smälter in med fasadpanelerna och 

skapar en helhetskänsla (se figur 38).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38. Färdigmonterade beslagssystemet 
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7.5 Slutsats 
 

Med hjälp av kriterieviktning och viktad konceptvalsmatris metoder 

togs ett slutkoncept. Det valda slutkonceptet kan sannolikt uppfylla 

kravspecifikationen och bör dessutom hålla gott och väl för den be-

räknade lasten. Inga fysiska tester har i dags läget utförts på produk-

ten vilket dock bör göras för att säkerställa uppfyllande av kraven 

som ställs. Konceptet som tagits fram medför också bra produk-

tionsmöjligheter (strängpressning) till ett rimligt pris, och den släta 

ytan gör den arkitektoniskt tilltalande (smälter ihop med byggnaders 

formspråk). Tillfrågade byggingenjörer ansåg att den nya profilen 

var mycket estetiskt tilltalande då den hade en slät yta som smälte in 

med panelerna.  

Måttbegränsningarna som ställdes blev också uppfyllda och monte-

ringstiden minskade markant då monteringsmomenten också reduce-

rats. Det totala antalet moment vid montering för beslaget minskades 

ifrån 13 till 7 stycken, vilket var ett viktigt krav ifrån kravspecifika-

tionen. Det totala priset för hela profilen beräknades av företaget att 

uppgå till cirka 400 kr. Den maximala tillåtna kostnaden var 500 kr 

och produkten tillgodosåg då det kravet med god marginal. Antalet 

beslag infästningar minskades från 6 st. till 3 st.  på grund av att tre 

panelskruvar användes både för montage av panelen och beslaget på 

ena sidan av beslaget.  

I projektet togs det även hänsyn till miljön då val av material be-

stämdes. Aluminium var ett bättre materialval även ur miljöperspek-

tiv då det kan återvinnas till 100%. Den största fördelen med slut-

konceptet var att monteringsmomenten (och monteringstiden) min-

kats drastiskt jämfört med företagets befintliga produkter. Den tunna 

profilen på beslaget ledde också till en oväntat estetiskt tilltalande 

produkt som bra smälter in med olika byggnaders formspråk. 

De kraven som är kvar att testa är att se 50 % av potentiella kunder 

föredra den nya produkten, produktens livslängd, hur lätt den är att 

underhålla samt hur bra beslaget tätar fogen. För att kunna få detta 

utvärderad behövs en fullskalig modell av beslaget.   

För att kunna avgöra om kraven på att 50% av potentiella kunder 

föredrar den nya produkten behövs en fullskalig produkt som möj-

liggör kunder att testa den vid montage men även för att de ska kun-

na se produkten i verklighet och bestämma vilken känsla produkten 

ger. Detsamma gäller livslängskraven, även här behövs en fullskalig 

produkt för att kunna göra olika tester och avgöra livslängden på 

produkten. Täthetskraven och underhållningskraven är också punkter 

som kräver att produkten ska vara monterad på en fasad för att kunna 

mäta tätheten och undersöka vilken underhållning produkten skulle 

kräva.  
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Diskussion 
Under designprocessen uppstod olika problem och tankegångar. 

Dessa redogörs i följande kapitel tillsammans med förslag på vidare-

utveckling av produkten. 
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7.6 Tankar om produkten 

Just att kunna designa en produkt för flera olika byggnader var något 

som initialt bekymrade sig över. En bra balans hade hittats mellan 

pris, estetik och att dölja skarvar och skruvar. En av de främsta för-

delarna med produkten var att den var speciellt anpassad för montö-

rernas behov. Aluminiumprofilen ger produkten en låg vikt som un-

derlättar vid monteringen och användandet av DFA i designproces-

sen skapade en produkt med få delar vilket också underlättar för 

montörernas arbete. 

Det fanns även nackdelar med konceptet och främsta orosmomentet 

var tätningen i beslagsskarvarna. Det saknades konkret kunskap om 

just olika tätningsmöjligheter och det var även något som företaget 

ansåg som sekundärt, då det var något de ansåg som lätt att åtgärda i 

efterhand.  

Ett annat problem under arbetets gång var begränsningarna som 

ställts av företaget och då främst inom materialval. En önskan initialt 

var att undersöka nya spännande material, men då ett krav från före-

taget var att använda antingen aluminium, rostfritt stål eller galvani-

serad stålplåt var en sådan undersökning inte aktuell. Dessutom 

fanns det en önskan ifrån företaget om en enkel produkt med en plan 

struktur, vilket ytterligare begränsade själva designprocessen. 

Ur hållfasthetssynpunkt hade det gott och väl räckt med en panel-

skruv/beslag. Dock har företaget som standard att använda minst två, 

men helst tre, för ökad säkerhet, varpå beräkningar baserades på just 

tre skruvar. 

7.7 Tankar om processen 

Ett problem under arbetet var att det saknades kontakt med de olika 

målgrupperna, då dessa var många och vitt skilda. Det innebar att 

den enda egentliga yttre kontakten med marknaden var just Paroc 

Panel System AB, montörer, tillverkare av panelsystem och byggfö-

retag, vilket självfallet då också var en nackdel under projektets 

gång.  

Många olika metoder användes och gav mycket insikt under projek-

tet. En av dessa metoder var kriterieviktning metoden som hjälpte  

att jämföra olika kraven och vikta de. Detta visade att vissa krav var 

mer viktiga än andra, men samtidigt alla kraven måste uppfyllas för 

att produkten skulle uppfylla sin funktion. Rangordningen hjälpte till 

att kunna prioritera de olika krav som fanns och dessutom underlät-

tade konceptvalsmatrisen för  bedömning av  koncepten. Men själv-

klart fanns vissa krav som var svåra att rangordna på grund av att de 

kunde inte jämföras med varandra.  

Dessutom hade gruppen önskat att kunna göra en competitive map 

för att ytterligare jämföra konkurrenternas och Paroc Panel systems 

produkter. Detta visade sig dock ganska svårt. Gruppen hade initialt 

även tänkt göra en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), dock 

menade företaget att produkten skulle hålla, då det egentligen var 

skruvarna som var den kritiska punkten, varpå FMEA uteslöts. 
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7.8 Prövningar under projekts gång 

En stor svårighet under arbetet var just att hitta det underliggande 

problemet som skulle åtgärdas. Detta främst då kraven från företaget 

var mindre tydliga i början av projektet och framkom först senare. 

Dessutom var det också problematiskt att hitta tydlig information 

kring konkurrenternas produkter, dellösningar, monteringstid och 

pris. Det visade sig, som tidigare nämnts, också svårt att hitta olika 

intressenter/användare av beslag för panelsystem.  

7.9 Samarbetet med företaget 

Paroc Panel System var ett bra stöd i processen och kommunikatio-

nen fungerade på ett smedigt sätt. De var delaktiga i hela processen 

och flera metoder och beslut togs i samråd med Paroc Panel System 

AB. Eftersom företaget är situerat i Skövde var det enkelt och smi-

digt för att hålla kontakten. Det fanns också en riklig mängd material 

att tillgå, dels från hemsidan och dels i form av handböcker, vilket 

underlättade mycket. Företaget själva var nöjda med resultatet och 

främst den enkla beslagsprofil som tagits fram. 

 

 

 

7.10 Förslag på vidareutveckling 

Om tid och resurser funnits hade det varit fördelaktigt att testa pro-

dukten på olika sätt. Dels för hållfasthet i praktiken, total monte-

ringstid och enkelheten i att montera både beslag och paneler med 

samma skruv. Dessutom hade det varit bra att kunna montera beslag 

och paneler på olika byggnader och låta kunder och förbipasserande 

ge kommentarer om estetiken. Ett viktigt krav ifrån Paroc Panel Sy-

stem var att minst 50% av deras kunder skulle föredra den nya pro-

dukten framför de gamla, vilket vore viktigt att testa och utvärdera i 

praktiken. Detta var aspekter som ansågs för kostsamma eller pro-

blematiska för att utföra i detta projektarbete och lämnas således som 

förslag på vidareutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Skisser på koncepten 
I detta avsnitt presenteras de 18 möjliga kombinationerna som ficks 

fram av den morfologiska tabell metoden. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
                                                                                         

 

2 1 

Detta koncept består av en beslagsprofil som har en 

hexagonal form och den fästs på panelen med hjälp av 

sex beslagsskruvar, tre på varje sida som skruvas in 

på snedden. Fördelen är att beslagsprofilen har ett tunt 

material och kort monteringstid. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler som har rund form. Överdelen är hål-

profil och underdelen är färgad aluminiumprofil. Båda profilerna fästs på panelen 

med hjälp av sex beslagsskruvar, tre på varje sida. Detta koncept är en kombination 

mellan två olika material liksom aluminium och stål. Konceptet har en enkel mon-

tering. 
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3 

4 

Detta koncept består av en beslagsprofil som har rund form och den 

dekoreras med Flexible Led Light. Beslagprofilen fästs på panelen 

med fyra belagsskruvar, två på varje sida. Fördelen är att beslagspro-

filen har tunt material och enkel montering. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underdelen fästs på panelen 

med hjälp av fyra beslagsskruvar, två på varje sida. Överdelen har en hexa-

gonal form. Underbeslaget har ett spår som överbeslaget skjuts in ifrån si-

dan och klickas på den andra sidan. Fördelen är att beslagsprofilen har ett 

tunt material. 
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5 6 

Detta koncept består av en beslagsprofil som har slätform förutom vid skru-

varna där det är rund form. Beslagprofilen fästs på panelen med sex be-

lagsskruvar, tre på varje sida. Fördelen är att beslagsprofilen har tunt mate-

rial och enkel montering men den kräver exakta toleranser. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underdelen har platt-

form med cylindriska solida ändar och den fästs på panelen med 

hjälp av fyra beslagsskruvar, två på varje sida. Överdelen har 

sicksack form och det dras in och ut av underdelen med hjälp av 

änderna som har cylindriska tomma material.      
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7 8 

Detta koncept består av två beslagsprofiler som har många knäck-

ningar. Underdelen liknar ett gångjärn som fästs på panelen med 

hjälp av sex belagsskruvar, tre på varje sida. Överdelen dras in och 

ut av underdelen med hjälp av dragfunktionen. Skarvdelen an-

vänds som stöd till dragfunktionen. Överdelen är en aluminium-

profil och underdelen är en galvaniserad stålprofil. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underdelen har 

plattform med cylindriska solida ändar och fästs på panelen 

med hjälp av fyra panelskruvar, två på varje sida. Överdelen 

har nästan slätform och det dras in och ut av underdelen med 

hjälp av ändarna som har cylindriska tomma material. 
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9 

10 

Detta koncept består av två beslagsprofiler som tillverkas av tunt 

material. Underdelen har fyra hål i kanterna och fästs på panelen 

med hjälp av fyra panelskruvar, två på varje sida. Överdelen har 

ett mönster och den fästs på underdelen med hjälp av hål funk-

tion. 

 

Detta koncept består av en beslagsprofil som har en rund form vid panel-

skruvarna. Beslagsprofilen fästs på panelen med hjälp av sex belagsskru-

var, tre på varje sida. Fördelen är att beslagsprofilen har ett tunt material 

och enkel montering men den kräver exakta toleranser. 
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11 
12 

Detta koncept består av fyra olika beslagsprofiler. Underdelen har hål i 

kanterna och fästs på panelen med hjälp av fyra panelskruvar, två på 

varje sida. Nästa del liknar ett nät som fäster ihop underdelen med 

överdelen med hjälp av hål och klickfunktion. Tredje delen är en färjad 

aluminiumplatta som ger dekoration. Överdelen klickas på underdelen.  

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underdelen har olika 

hål i kanterna och fästs på panelen med hjälp av fyra panelskruvar, 

två på varje sida. Överdelen har små sicksack former som ger ran-

dig form på utseendet och fästs på underdelen med hjälp av klick-

funktion på en sida och tryckfunktion på den andra sidan. 
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13 14 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underprofilen fästs med sex 

beslagskruvar och har sex hål på kanterna, tre på varje sida där det skall 

vara en hålficka. Överprofilen har sex extra flänsar, tre flänsar på varje 

sida som passar in i dessa hålfickor.  

 

Detta koncept är en kombination av monteringslösningar för beslag. 

Panelen som ligger på vänster sidan av beslaget monteras som vanligt 

medan på högersidan både panel och underbeslaget monteras med 

samma panelskruv. Vänstersidan av underbeslaget monteras sedan 

med små skruvar. För att täcka skruvarna sätts överdelen på plats 

med ett klick utan några infästningar. Överbeslaget har en helt slät 

yta som passar till alla fastigheter utan att störa byggformspråket. 
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15 

16 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underbeslaget monteras 

med små skruvar på panelytan efter att panelen monterats på plats. 

Underbeslaget har ett spår som överbeslaget skjuts in ifrån sidorna 

och på så sätt täcks både skruvar och skarven. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underprofilen monte-

ras med panelskruvar på grund av ledfunktionen som finns på 

underbeslaget. Underbeslaget har ett spår som överbeslaget fogas 

in ifrån sidan och klickas på den andra sidan. Varken utseende 

eller funktion är symmetriska.  
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17 18 

Detta koncept är en strängpressad profil med snäva toleranser som 

består av två beslagsprofiler. Underprofilen monteras med panel-

skruvar på grund av ledfunktionen som finns på underbeslaget. 

Överdelen har slät yta som sätts ihop med underdelen genom klick-

funktion och tillsammans bildar breddskarvning med snäppför-

band. 

 

Detta koncept består av två beslagsprofiler. Underprofilen monteras med pa-

nelskruvar på grund av ledfunktionen som finns på underbeslaget. Överdelen 

har slät yta som sätts ihop med underdelen genom klickfunktion  
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8.1 Bilaga 2: Fullständig PNI-analys 

Ide 

Nr. 
P (+) N (-) I 

1 
* Fin form 

* Tunt material. 
* Sned skruv 

* Skruvarna syns inte mycket på grund av att de 

ligger på kanterna. 

*  Kort monteringstid. 

2 * Enkel montering 
* Skruven går inte genom hela profilen. 

* Det blir inte tätt vid skruven. 

* Rund form 

* Kombination med andra material. 

3 
* Enkel montering. 

* Tunt material. 
* Passar inte alla byggnader. * Det går att lägga lampor bakom beslaget 

4 
* Tunt material. 

* Döljer skruvarna. 
* Varken utseende eller funktion är symmetrisk. * Klickfunktion. 

5 
* Enkel att montera. 

* Tunt material. 
* Kräver exakta toleranser. * Intressant form 

6 

* Har stort utrymme bakom beslaget där 

t.ex. lampor kan infogas. 

* Döljer skruvarna. 

* Är inte ergonomiskt. 

* Har små kanter som samlar smuts. 
* Dragfunktion 

7 
* Dragfunktion. 

* Döljer skruvarna. 

* Dyrt att producera p.g.a. många knäckningar och den 

behöver ha exakta toleranser. 
* Skarvdelen används som stöd till dragfunktion 

8 
* Enkel funktion. 

* Döljer skruvarna. 

* Har olika tjocklek. 

* Svårt att producera. 

* Svårt att montera ihop panelerna p.g.a. panelskruv som 

används för att skruva in beslaget. 

* Dragfunktion 

9 
* Tunt material. 

* Döljer skruvarna. 

* Tryckkraft på hålkanter. 

* Svårt att montera ihop panelerna p.g.a. planelskruv som 

används för att skruva in beslaget. 

* Hålfunktion 

10 * Enkel att montera 
* Svårt att tillverka. 

* Passar inte alla byggnader. 
* Intressant form 

11 * Döljer skruvar. 
* Komplicerad (många delar) 

* Dyrt att tillverka. 
* Klickfunktion 

12 * Döljer skruvar. 

* Svårt att montera ihop panelerna p.g.a. planelskruv som 

används för att skruva in beslaget. 

* Svårt att tillverka. 

* Tryckfunktion 
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* Varken utseende eller funktion är symmetrisk. 

* Samlar smuts pga. mönstret. 

13 
* Döljer skruvar. 

* Slät yta. 
* Flänsarna måste gå exakt i hålen * Hålfunktion 

14 

* Helt slät yta. 

*Döljer skruvar. 

* Monteras med panelskruvar pga öpp-

ningen som finns på underbeslaget. 

* Lätt att montera. 

* Inte symmetri på funktionen. * Klickfunktion 

15 

* Väldigt lätt att tillverka. 

* Enkelt utseende. 

* Döljer skruvar. 

* Svårt att täta. * Dragfunktion 

16 

* Monteras med panelskruvar p.g.a. led-

funktion som finns i underbeslaget. 

* Döljer skruvar. 

* Varken utseende eller funktion är symmetris-

ka. 
* Fogning + klickfunktion 

17 * Slät yta. * Komplicerad profil * Klick på båda sidor 

18 

* Helt slät yta. 

* Monteras med panelskruvar p.g.a. led-

funktion som finns i underbeslaget. 

* Döljer skruvar. 

* Problem med rotation. 

* Inte symmetri på funktionen. 

* Komplicerad profil p.g.a. att den behöver exakta toleran-

ser. 

* Klickfunktion + ledfunktion 


