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Sammanfattning 

Linjett Segelbåtar konstruerar och producerar högkvalitativa segelbåtar på Rosättravarvet. Detta 
arbete syftar till att presentera en bättre mekanisk lösning till den nedgångslucka som Linjett har 
idag. Förbättringen består i att sänka produktionskostnaderna, underlätta montering och service 
men framförallt öka livslängden på mekanismen.  
  
Nedgångsluckan är den vertikala ”dörr” som skiljer utsidan från insidan på en segelbåt. 
I Linjett’s befintliga lösning så skjuts luckan ned i en balja under durken och försvinner undan på 
ett väldigt smidigt sätt. Tack vare en gasfjäder görs den annars ganska tunga luckan viktlös och 
kan lämnas halvöppen vilket kan vara väldigt praktiskt, det är en typ av funktion som den nya 
lösningen måste bibehålla.  
  
Arbetet har följt en generisk utvecklingsprocess. Koncept från en idégenerering har ställts mot 
varandra med hjälp av en pughmatris och en multiomröstning. Det vinnande konceptet har sedan 
förbättrats i en iterativ process för att uppfylla målen i så hög utsträckning som möjligt. Under 
vidareutvecklingen har fokus legat på att minimera antal komponenter genom DFA (Design For 
Assembley).  
  
För att motivera lösningen har monteringsscheman ställts upp och kompletterats med en 
självkostnadskalkyl. Dessa detaljstuderas och utvärderas för att agera beslutsunderlag till Linjett. 
 
Den presenterade lösningen använder konstantkraftsfjädrar för att bära upp luckans vikt. Dessa 
fjädrar ger lång livslängd i dessa utsatta miljöer och har ett förhållandevis lågt inköpspris. 

Nyckelord 
Självkostnadskalkyl, konstantkraftsfjädrar, generisk utvecklingsprocess, livslängd, 
monteringsschema, segelbåtar, produktutveckling
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Abstract 
Linjett Segelbåtar constructs and produces high quality sailing yachts at Rosättravarvet. This 
rapport aims to enhance the mechanical solution of the companionway door that Linjett is using. 
The enhancement consists in lowering production costs, simplify the mounting and service but 
most important, raise the lifetime of the mechanism. 
 
The companionway door is what separates the outside from the inside on a sailing yacht. Linjett 
has a special solution were the companionway door slides in under the cockpit floor and 
disappears in a clever way. Thanks to a gas spring the otherwise heavy door becomes weightless 
and can be left at any desired height which can come in handy. This is one of the function that 
the new solution must maintain. 
 
The work has followed a generic developmentprocess. Concepts from a brainstormingsession 
have been evaluated and compared in a pughmatris and a multivote. The winning concept has 
then been improved in a iterative process to fulfill the goals in the best way possible. During the 
enhancement of the concept there has been a strive to minimize the number of components 
throughout DFA (Deisgn for Assembley) 
 
To motivate the solution a mounting schedule was produced which in turn were complemented 
by a cost price calculation. These were studied in detail and evaluated to create a basis for 
decision making to Linjett. 
 
The presented solution uses constant force springs to carry the weight of the companionway 
door. Springs of these type provide long lifetime in these harsh conditions and is reasonably 
priced. 
 
Key-words 
 Cost price calculation, constant force spring, generic development, life cycle, mounting 
schedule, sail yacht, product development   
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Terminologi 
 
Fot – Vanligtvis anges mått i fot i marina sammanhang. 1 fot = 304,8 mm. (Wight hat 
Ltd., 2018). 
 
Kullagrat block – Ett block som tillåter att en lina/rep/snöre löper närmast friktionsfritt. 
Kan liknas vid en trissa. 
 
Nedgångslucka – Den nedre av de två luckorna som separerar insidan från utsidan på en 
segelbåt. Sitter monterad i lodrät position på de flesta segelbåtar. Nedgångsluckan kallas 
i korthet för luckan i denna rapport. 
 
Ruffen – Insidan av en segelbåt där det på större båtar, > 20 fot, finns salong, pentry, 
toalett och kojplatser. 
 
Sittbrunn – En nedsänkning i aktern på en segelbåt där seglarna sitter och manövrerar 
båten ifrån. 
 
Topplucka – Den övre av två luckor som separerar insidan från utsidan på en segelbåt. 
Sitter monterad i vågrät position på de flesta segelbåtarna. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras Linjett som företag, var arbetet kommer äga rum, 
bakgrunden till arbetet, problemformulering samt de mål, krav och avgränsningar som 
fastställts. 
 

1.1.  Företaget 
Linjett segelbåtar är ett svenskt företag som ligger i Norrtälje och är Sveriges äldsta 
verksamma varv (Linjett segelbåtar, 2018). Deras affärsområde är att skapa segelbåtar 
av hög kvalité och goda segelegenskaper. Deras goda kvalité uppmärksammades bland 
annat i tävlingen ”Årets segelbåt” som arrangeras av Maringuiden och båtmässan. (Gelin, 
2016). Segelbåtarna byggs till stor del efter kundernas egna önskemål och behov när det 
gäller inredning och utrustning. Båtarna tillverkas i storlekarna 34, 37 och 43 fot. 
Storleken, i fot, på båten är även respektive modells namn. 
 

1.2.  Bakgrund 
Känslan av att båten ska vara robust och rejält byggd är viktiga kriterier för tillverkaren 
som vill förmedla en högkvalitativ produkt till sina kunder. Detta arbete kommer att 
kretsa kring nedgångsluckan på Linjetts segelbåtar. Nedgångsluckan är segelbåtens 
motsvarighet för exempelvis en ytterdörr på ett hus vars främsta egenskaper är att 
stänga ute obehöriga, väder, vind samt bevara värmen inne i båten. Luckan sitter 
monterad mellan sittbrunnen och ruffen, se rödmarkeringen i figur 1. 

 
Figur 1 Nedgångsluckan, rödmarkerad, i en Linjett 43 (Gelin, 2015) 

Linjett har idag en unik lösning på nedgångsluckan i sina segelbåtar där nedgångsluckan 
skjuts ned och förvaras i en balja ovanför motorn istället för att lyftas bort och förvaras 
på en annan plats som annars är en betydligt vanligare lösning. Konstruktionen tillåter 
även att luckan lämnas halvöppen, den kan släppas precis i den höjd som användaren 
vill och den håller sig kvar i samma läge. Detta klarar lösningen av med hjälp av en 
gasfjäder som bär upp luckans vikt. 
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1.3.  Problemformulering 
Monteringen av fjädermekanismen som styr luckans funktion till öppning och stängning 
är i dagens konstruktion onödigt tidskrävande, krånglig att få på plats och komma åt vid 
montering. Detta innebär i ett längre perspektiv en förhöjd tillverkningskostnad.   
 
Fjädern och andra komponenter slits ut efter några år då gasfjäderns gummipackningar 
inte klarar de temperaturförändringar som dem utsätts för och då behöver 
komponenter bytas ut eller underhållas (Lesjöfors, 2013). Detta är något som 
slutkonsumenten ska klara av att göra själv, då luckan kan gå sönder under längre 
seglatser där tillgång till service är begränsad. På grund av komplexiteten som 
konstruktionen till luckan har så blir servicen, i många fall, svårare för en slutkonsument 
då de inte har samma kunskap som Linjetts erfarna montörer. Det leder till att 
slutkonsumenten blir tvungen att lämna in båten till varvet för service, vilket är något 
som bör undvikas då dessa mindre arbeten ger låga intäkter och tar fokus från 
kärnverksamheten. 
 

1.4. Mål 
Här nedan listas målen som arbetet avser uppfylla: 
  

• En montör ska ensam kunna montera nedgångsluckan 
• Service på luckan ska gå snabbare jämfört med dagens lucka 
• Livslängden ska förlängas utifrån dagens lucka 
• Resursförbrukningen ska minskas för nedgångsluckan, sett till direkt material 

och lön, jämfört med dagens konstruktion. 
 

1.5. Krav 
Företaget har ställt upp några krav som arbetet strävat att uppnå, kraven listas nedan. 
 

• Produkten är idag CE-märkt och detta är något som inte får ändras för det nya 
konceptet (Transportstyrelsen, 2018) 

• Nedgångsluckan och toppluckan ska till största del vara transparenta för att 
behålla ljussläpp   

• Luckan ska föras nedåt vid öppning som den gör i dagens lösning 
 

1.6. Avgränsningar 
Nedan behandlas några punkter som inte kommer ingå i arbetet. 
 

• Ingen fysisk produkt kommer att byggas 
• Den praktiska tiden för montering av nytt koncept kommer inte behandlas mer 

än teoretiskt 
• Arbetet kommer inte undersöka något utöver nedgångsluckan 
• Linjett 37 har en annan lösning för nedgångsluckan som därför inte kommer ingå 

i detta arbete 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer de metoder som använts i arbetet att beskrivas. Metoderna 
beskrivs i den arbetsföljd som de har behandlats. Den inledande delen behandlar vilken 
arbetsprocess projektet tagit hjälp av, genom hjälp av metoder, funktionsstudien samt 
hela konceptframtagningsarbetet. Kapitlet avslutas med validering- och beslutsmetoder. 
 
Projektet har arbetat efter en generisk utvecklingsprocess (D.Eppinger, 2012). Dessa 
faser visas i figur 2. 

 
Figur 2 Generisk utvecklingsprocess (D.Eppinger, 2012) 

 
Arbetsprocessen utgör en huvudplan som fungerar som ett arbetsschema. Även fanns 
inslag av agil utvecklingsprocess (Beck, et al., 2001) med vissa iterativa inslag i Fas 3 vid 
utveckling på systemnivå Fas 4 och 5 har inte inkluderats i arbetet eftersom att 
projektets avgränsningar begränsade detta. 
 

2.1. Fas 0, Planering 
I planeringsfasen definierades problembeskrivningar, mål, avgränsningar och krav från 
företaget. Dessa beslutades gemensamt mellan handledare på företaget och författarna. 
 
Som en del i planeringsfasen utfördes även en förstudie. Dagens produktplattorm 
undersöktes vid ett besök hos företaget på varvet där Linjett har sin verksamhet.   
 
En intervju genomfördes med en montör där information införskaffades angående 
nedgångsluckans uppbyggnad i dagens utförande samt hur den fungerar vid öppning 
och stängning. Alla komponenter som berörde luckan mättes upp och dokumenterades 
samt artikellista med priser erhölls. Även varvets lokaler mättes då det är viktigt för 
senare analys av produkteffektivisering. 
 
Efter besöket skapades en virtuell 3D-modell i Creo på befintlig lösning. 
 
En design for assembly-analys (DFA) utfördes. Analysen följde Cummins modell (Goode 
Compliance LLC, 2015).  
 
Fasen är benämnd Fas 0 då den föregår starten av ett projektgodkännande och av själva 
processen för produktutvecklingen (D.Eppinger, 2012).  
  

2.2. Fas 1, Konceptutveckling 
Förstudien följdes av en kundbehovsanalys, där ett antal kundbehov identifierades. 
Detta utfördes gemensamt mellan handledaren på företaget och författarna. Behoven 
kopplades till olika egenskaper i en behovs- och egenskapsanalys enligt House of Quality 
(HOQ) (D.Eppinger, 2012).  
 
Ett studiebesök utfördes på ett företag, Theofils AB, som är kunniga inom beslag och 
förvaring. 
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Därefter påbörjades en idégenerering på lösningar till att förbättra nedgångsluckan. 
Utifrån tidigare erfarenheter och insamlad information och inspiration påbörjades 
generering av intressanta förslag på koncept.  
Detta utfördes i form av en idégenereringssession av författarna där en mängd olika 
förslag på lösningar presenterades (Skymark, 2018). Dessa idéer dokumenterades i 
form av skisser och anteckningar. Ytterligare idéer genererades med hjälp av personer i 
författarnas närhet med insikt och intresse för båtar. 
 
För alla framtagna förslag på koncept som arbetet lett fram till fick författarna tillämpa 
en så kallad multiomröstning (D.Eppinger, 2012). 
 
Fortsättningsvis ställdes en matris upp, där en förteckningslista fylldes i på de viktigaste 
kriterierna för nedgångsluckan, och de återstående koncepten skrevs in i kolumnerna. 
Denna input utgjorde en konceptsållningsmatris, även kallad Pughs konceptvalsmatris, 
där poängen -, 0 och + poängsattes för de olika koncepten. Den befintliga lösningen 
utgjorde en referens där poängsättningens motivering jämför med referensen och 
poängsätter utifrån denna. Koncepten som fick ett betyg högre än 0 valdes att gå vidare 
med i en fortsatt konceptutvecklingsprocess (D.Eppinger, 2012). 
 
Efter den grövre konceptsållningen så fortsatte arbetet med att utveckla de resterande 
koncepten genom att kombineras och modifieras för att tillslut användas i en 
konceptvalsmatris där det slutgiltiga konceptet för vidareutveckling bestäms. 
 
En matris för konceptval ställdes upp där samma kriterier som i konceptsållnings-
matrisen fanns kvar, men nu även med en viktfaktor som bestämts av författarna. Det 
slutgiltiga resultatet på poängen ger en indikation på vilket koncept som borde vara 
mest lämpligt. En diskussion om resultatet utfördes för att vara säker på att metoden 
som använts har fått fram ett genomförbart och trovärdigt koncept. Slutligen beslutades 
ett koncept för vidareutveckling genom diskussion mellan författarna. 
  



5 

 

 
 

2.3. Fas 2, Utveckling på systemnivå 
Här utförs utvecklingsarbetet på ett valt koncept där detaljerna för produkten ska ha ett 
syfte, och det syftet ska vara att uppfylla målen i så hög grad som möjligt. 
 
Preliminär komponentteknik 
En ny litteraturstudie utfördes för att samla information om konceptets fjädermekanism. 
 
Produktfamilj 
Optimeringsanalyser utfördes på konceptet. Denna process utfördes flera gånger med 
olika modelländringar i konstruktionen.  
 
Monteringsschema   
Ett flödesschema skapades för både den befintliga lösningen och för konceptet.  
 

2.4.  Fas 3, Detaljutveckling 
I denna del beskrivs metoden som använts för att bestämma den slutliga utformningen 
och mindre funktioner i form av små uppgraderingar från konceptvalet. Även hur 
materialen valdes kommer att framgå. 
 
Välja material 
Vid val av material prioriterades det enklaste produktionen eller leveransen. Det vill 
säga att de komponenter Linjett kunde skapa eller beställa från befintliga leverantörer 
prioriterades.   
 
Definiera geometri 
Konceptets konstruktion visualiserades via 3D modeller. Ritningar och sprängskisser 
skapades av modellen.  
 
Toleranser 
En uppskattning av vilken toleransnivå Linjett arbetar med utfördes genom att 
undersöka en segelbåt samt att samtala med handledaren på Linjett. 
 

2.5.  Fas 4, Testning och vidareutveckling 
För denna fas är det vanligt att alfaprototyper byggs (D.Eppinger, 2012), men eftersom 
att arbetet avgränsar sig i att praktiskt ta fram en produkt så har istället teoretiska 
tester utförts som kan stödjas av CAD program. Detta genom att behandla finita 
elementmetoder för mekanikberäkningar men även i form av visualisering och 
måttberäkningar. Även tekniska specifikationer från komponenttillverkare undersöktes.  
 

2.6.  Fas 5, Produktionsupptakt 
Denna fas behandlas inte i arbetet, men i grunden till denna planering finns 
produktionsupptakt med.  
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3. Teori om flödesschema 

 
Ett flödesschema används för åskådliggöra aktiviteter och processer som annars kan 
vara svåra att begripa, se figur 3. Efter ett skapat flödesschema så går det också att dra 
slutsatser om antal processer i olika lösningar. (Landstinget i Kalmar Län, 2015).  
 

Figur 3 Ett flödesschema som illustrerar samtliga steg i ett akut sjukdomsfall (Landstinget i Kalmar 
Län, 2015) 
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Flödesscheman kan även användas vid effektiviseringar, då kallas flödesschemat för 
processflödesschema.  Tillvägagångssättet är: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
2. Dokumentera processen som helhet. 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 
4. Rekommendera lämpliga processförändringar. 
5. Genomföra beslutande förändringar. 

(Bellgran & Säfsten, 2005) 
 
Ett processflödesschema kan göras på ett helt system som i Figur 4 eller i detaljnivå på 
en operation. Innan en detaljgranskning påbörjas måste dock flödet fungera 
tillfredsställande. 
 
Värdeskapande – I produktionsfilosofi talas de om värdeskapande aktiviteter. En 
värdeskapande aktivitet är en aktivitet som kommer till nytta för kunden. Kunden köper 
inte en vara utan en funktion. (Wall, 2010). 
 
De 7+1 slöserierna definierades av Taichii Ohno och Jeffrey K. Liker, de sammanfattas 
såhär av Wall (2010): 

1. Överproduktion. Produktion av något som det inte finns behov av leder till 
överbemanning, lagerhållning och därmed ökade kostnader.  

2. Väntan. Material som inte befinner sig i rörelse orsakar väntan. Väntan är ett slöseri som 
motverkar flöde vilket leder till längre ledtider.  

3. Transport. Fysik förflyttning av PIA (produkter i arbete), transport av råmaterial långa 
avstånd eller att lagra färdigt gods mellan processer.  

4. Felaktiga processer. Användandet av obehövda aktiviteter för att förädla material. Ofta 
uppstår denna typ av slöseri när högre kvalitet än nödvändigt eftersträvas.  

5. Lager. För mycket PIA, färdigt gods och råmaterial orsakar långa ledtider, fler fel och 
gömmer problem som obalanser i och mellan processer.  

6. Onödiga rörelser. Att gå, leta efter utrustning, sträcka sig efter något. Dessa typer av 
rörelser stjäl tid som kan användas för värdeskapande aktiviteter.  

7. Defekter. Produktion av felaktiga produkter och omarbete av fel och brister kostar pengar 
på lång och kort sikt. 

 
Den sista punkten och det åttonde slöseriet Liker kompletterade listan med var: 
medarbetarnas oanvända kreativitet. Företag och organisationer bör ta tillvara på 
medarbetarnas idéer och förslag för att förbättra processer vilket leder till en minskning 
av de övriga slöserierna. 
 
Även i flödesscheman kan dessa värdeskapande aktiviteter utgöra en aspekt i ett försök 
att minska onödiga rörelser eller moment som inte skapar extra funktion för kunden. 
Flödesscheman kan exempelvis även ställas upp för materialflödet, kallas då 
materialflödesschema, eller över layouten, kallas då layoutflödesschema, för att minska 
onödiga förflyttningar, se figur 4. 
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Figur 4 Hur ett layoutflödesschema kan se ut (Bellgran & Säfsten, 
2005) 
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4. Nuvarande lösning för nedgångsluckan 
I detta avsnitt redovisas utförandet av dagens design, konstruktion och funktion. 
Komponentstudien visar antalet delar som används idag och vad de kostar att köpa in. 
Även momenten som berör alla komponenter till luckan presenteras i den ordning som 
de installeras idag.  
 

4.1. Luckans funktion 
Nedgångsluckan i sittbrunnen för modellerna 34 och 43 är idag uppbyggd av två luckor. 
Toppluckan är monterad horisontellt och den öppnas genom att skjutas framåt, i båtens 
riktning, in under ett luckgarage. Den andra luckan, som kallas nedgångsluckan, trycks 
ner vertikalt längs ett par glidskenorna och in under däck och endast den överliggande 
regeln på luckan blir synlig och fungerar som ett fotsteg i nerskjutet läge. 
 
Lösningen som får nedgångsluckan att glida ner längs glidskenorna bygger på en 
gasfjäder som är anpassad efter luckans vikt och kompenserar viktfördelningen så att 
luckan inte faller ner av sin egenvikt. För att inte gasfjädern ska behöva vara så lång har 
Linjett monterat tre kullagrade block som ger gasfjädern 1:4 utväxling, dvs. gasfjäderns 
rörelse blir fyra gånger så lång i och med att linan löper upp och ner fyra gånger, se figur 
5. 

 
Figur 5 Gaskolvens montage på en Linjett 43 
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Figur 7 Linans, rödmarkerad, väg 
runt de kullagrade blocken. 

 

Linan fortsätter sedan och fäster i tröskeln på ett annat kullagrat block för att slutligen 
fästa i nedkant av glasluckan. Detta tillåter att luckan går hela vägen upp, se figur 6 och 
7. 
 

 

 

 

 

4.2.  Egenskaper 
Nedgångsluckorna för de olika modellerna skiljde sig åt och i figur 8 avläses måtten för 
respektive båt.  Vikten för luckan på stora modellen vägdes till tio kilogram och 
viktskillnaden mellan modellerna beslutades vara försumbar. 
 

Figur 6 Glasluckan upp och ned i väntan 
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Figur 8 Huvudmåtten för nedgångsluckan av de två båtmodellerna 

 
Måtten som är angivna är ifrån de båtarna som varvet arbetar på i dagsläget. Öppningen 
skiljer sig från båt till båt och detta beror på att båtens skrov och överbyggnad är 
plastade i separata formar, vilket innebär att de är flexibla innan de monteras ihop med 
varandra varför felmarginaler uppstår. Enligt varvet kan exempelvis motorbädden 
variera i höjd på upp till sex centimeter. Varför dessa toleranser, ofta, är accepterade är 
för att finsnickeriet justerar lister och ramar efter varje specifik båt och kan därför få en 
fin slutfinish trots felmarginalen.  
 

4.3.  Installation 
Produktionen hos Linjett är uppdelad i två delar, snickeri och montering. Monteringen 
utförs genom att montören får en färdigbearbetad teakstång från snickeriet som senare 
kommer limmas ovanpå glasrutan. En rostfri list skruvas fast på båten, denna list utgör 
tröskeln. I tröskeln är ett rullblock monterat som möjliggör öppningsfunktionen. 
 
Teaklister, som utgörs av glidskenor, limmas och skruvas fast på båten och sedan måttas 
området ut där skenorna ska gå. Teakspåren kan inte byggas i förväg då varje båt skiljer 
sig åt, det kan handla om ±30 mm i vissa fall. När teakspåren är frästa så anpassas 
längden för teakstången så att den får plats emellan glidskenorna.  
 
Nu är det dags att göra i ordning glasluckan. Överliggaren limmas fast på glasskivan med 
sikaflex. Samtidigt limmas en U-profil i rostfritt fast på glasskivans nedre kant, även den 
med sikaflex. I U-profilen fästs en lina, denna lina förbinder luckan med gasfjädern och 
gör den tyngdlös. Sikaflex härdar på cirka 48 timmar (Sika, 2018). 

Linjett 34

Bredd (B):     625

Höjd över tröskel (Höt):  670

Höjd under tröskel (Hut): 555

Totalhöjd:            1225

[mm]

Linjett 43

Bredd (B):     715

Höjd över tröskel (Höt):  670

Höjd under tröskel (Hut) 655

Totalhöjd:                      1325

B

Höt

Hut
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Under tiden så fortsätter arbetet med att bygga baljan, baljans uppgift är att samla upp 
vatten som rinner in mellan luckan och sittbrunnen. Första steget med att bygga baljan 
är att montera bottendelen som är i plast och plastad av Linjetts plastverkstad. 
Bottendelen måste kapas i framkant innan montering, sedan skruvas den enkelt in mot 
skottet i motorrummet. 
 
Då har montören kommit till ett krävande moment. Nu ska skivan på som tätar mot 
baljan. På skivan monterar montören först fast en gasfjäder och några rullblock. För att 
lyckas med monteringen finns det monteringsanvisningar med mått att utgå från så att 
delarna hamnar rätt, det kräver cirka två timmar för montören men anses inte vara 
svårt bara denne är noggrann. Med gasfjäder och rullblock på plats lyfts skivan in i 
segelbåten. Innan skivan skruvas fast så krävs det en medhjälpare som håller i 
glasluckan uppifrån sittbrunnen, det tillåter montören att dra snöret genom rullblocket i 
tröskeln. Montören skruvar nu fast skivan med gasfjädern och drar linan genom alla 
rullblock för att få utväxlingen och avslutar med att knyta fast änden av linan i skivan 
som just monterats. Längden på linan avgörs genom att låta luckan falla till botten och 
sedan trycka in gasfjädern för hand innan linan knyts fast i ett spänt läge. Detta leder till 
att gasfjädern hjälper till att bära luckans vikt när den dras upp. För att lyckas med detta 
moment krävs mycket kraft från montören då gasfjädern måste tryckas in. 
 
Under hela monteringen av baljan så måste varje del tätas så att inte vatten tillåts att 
rinna ner i motorutrymmet. För att vattnet i baljan ska ha någonstans att ta vägen så 
sitter det ett avrinningsrör monterat i botten som leder ut vattnet. Denna balja krävs för 
CE-märkning och får därför inte tas bort. 
 

4.4.  Kostnad 
Till grund för att bedöma kostnaderna finns bland annat ett utdrag från Linjett, se Tabell 
1, som påvisar antal komponenter i dagens lösning men också inköpspriset. 
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Tabell 1 Artikelstrukturen för dagens nedgångslucka, hämtad från Linjett 

 
Kalkylen missar dock teakrälsen och teakskrivorna som konstruktionen sitter i, inte 
heller glasfiberbaljan som samlar upp vattnet finns med. Därför har listan kompletterats 
med dessa komponenter, den kompletterande artikelstrukturen hittas i bilaga 1. 
 

Ett annat problem med tabell 1 är att den endast redovisar materialkostnad men saknar 
till exempel arbetstid, administrationskostnader och försäljningsomkostnader. 
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5. Genomförande 
Nedan presenteras de utfall som erhållits genom at följa den metodik som den generiska 
arbetsprocessen beskriver i fas 0 och därmed utgör hela arbetsplanen. 
 

5.1.  Förstudien 
För att kunna bestämma ett minimum av antalet delar så besvarades tre huvudfrågor för 
varje komponent. Frågorna ledde till ett ja eller nej svar som sedan adderades ihop för 
att kunna utnyttjas i en senare ekvation.  
 
Frågorna för att bestämma minsta antalet teoretiska komponenter lyder: 

• Måste delen röra sig i förhållande till övriga delar? 
• Måste delen tillverkas i annat material än resten av sammansättningen på grund 

av grundläggande fysiska egenskaper? 
• Måste delen kunna separeras från sammansättningen för åtkomst vid montering, 

byte eller reparation? 
(D.Eppinger, 2012). 
För genomförandet av denna beskrivning se tabell 2. 
 

Tabell 2 DFA analys Cummins modell 
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1 BP	Lamellglas 1 3 J N Hög J

2 Skyddsbleck	tröskel	nedgång 1 6 J N Medel J

3 Skyddsbleck	överliggare	nedgångslucka 1 1 J N Medel J

4 Vinkelbleck	nedgångslucka 2 8 N N Medel N

5 U-plåt	glasskiva 1 1 N J Låg J

6 Fäste	gaskolv,	ände	för	block 1 3 J J Låg J

7 Fäste	gaskolv,	mitt 1 3 J J Låg J

8 Block	seldén 4 8 J J Låg N

9 Lina 1 6 J J Låg J

10 Bordsgenomföring 1 2 N N Låg J

11 Rörvinkel	ut	90gr 1 1 N N Låg J

12 Gasfjäder	300n	200mm	slaglängd 1 3 J J Hög J

13 Kulhållare	M6	10mm 1 2 N J Låg J

14 Gaskolvshållare	rak 1 3 N J Låg J

15 Glasfiber	balja 1 6 J N Låg J

16 Teakskiva	baksida 1 6 J N Medel J

17 Teakräls 2 6 J N Hög J

18 Överliggare	i	teak 1 3 J N Hög J

19 Monteringsskruv 25 50 N N Låg N

Taotalt 23 71 12 8 0 16

Statistik 52% 69%

Mål >	60% >	60

Teoretisk	effektivitet	av	delar 52%

DFA	komplexitetsfaktor 40,41039

Effektivitet	av	praktiska	delar 70%

DFA	komplexitet Funktions	analys

40,4 -

-0.0

DFA-analys
Produktnamn: Nedgångsluckan

Komponent
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Genom att avläsa utfallen från DFA-analysen finns en bekräftelse på att den optimala 
balansen för att erhålla en mer lätthanterlig produkt inte är funnen än. Målet i tabell 2 är 
endast uppfyllt för minsta antalet delar i praktiken, vilket är ett bra resultat för en 
produkt som redan används. Men i det fortsätta arbetet är strävan att uppfylla de andra 
två målen i analysen och även höja det redan nu uppfyllda målet för en mer lätthanterlig 
produkt.  
 

5.2.  Den kreativa processen 
Men den insamlade informationen från idégenereringen, författarnas egna erfarenheter 
och utifrån diskussioner med ämneskunniga personer identifierades behov för 
användaren av luckan. För att angripa problemet på ett effektivt sätt användes en 
Egenskap – Behovsmatrisen, visas i tabell 3. 
 
 

Tabell 3 Behov och egenskapsmatris 

 

De högst viktade behoven blev avgörande under framtagningen av nya koncept. De 
grönmarkerade rader och kolumnerna var de som arbetet prioriterade högst vid 
konceptgenereringen i framtida arbetet. Här tog författarna fram individuella koncept 
som senare presenterades inför varandra för utvärdering och finna fler lösningar till 
problemet. 
  

Behov-egenskaps	matris	med	viktning

Viktning Fr
ik
ti
o
n

Tr
yc
kk
ra
ft

Sä
ke
rh
et
sk
la
ss
n
in
g

Fj
är
rs
ty
rn
in
g

IP
	k
la
ss
n
in
g

Tr
an
sp
er
en

s

To
le
ra
n
s

Is
o
le
ri
n
g

Ti
d
se
ff
ek
ti
v

Fä
rg
/t
ec
ke
n
ko
m
b
in
at
io
n
er

M
at
er
ia
l

M
o
ts
tå
n
d

D
äm

p
n
in
g

Säker	 3 x x x

Ta	sig	in	i	båten 5 x

Enkel	att	hantera 5 x

Inbrottssäker 3 x

Ska	vara	enkel	att	låsa 3 x x

Släpper	inte	in	vatten 3 x

Ljust	inne	i	båten 3 x

Ger	möjlighet	att	se	ut 1 x

Inger	robusthet 5 x

Skydda	mot	höga	och	låga	temperaturer 1 x

Minimerar	monteringstid	på	båt 5 x

Snabb	att	öppna 3 x

Lätt	att	underhålla 5 x x

Smidigt	att	byta	ut	komponenter 3 x 	

Lätt	att	installera 5 x

Har	lång	livslängd 5 x

Tillåter	att	vara	delvis	öppen/stängd 5 x x
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5.2.1. Konceptgenerering 
Nedan följer en kort beskrivning om koncepten och hur dessa är tänkta att fungera, 
notera att vissa koncept endast är en delframtagning och behöver kompletteras med 
andra delar för att uppnå en fullständig lösning.  
 
Elhissen 
Tanken med elhissen är att luckan ska monteras på en anordning som är kopplad till en 
motor vars uppgift är att föra luckan upp och ner. Se figur 9 för konstruktionens 
utformning. Detta skulle ge en stabil lösning, likt fönsterhissar i en bil, med 
bekvämligheten att inte behöva trycka på luckan själv.  

 
Figur 9 Koncept där luckan är monterad på en elhiss 

Handtaget 
Idén med handtaget är att den ska fungera som ett komplement till ett glidsystem för 
luckan där ett greppvänligt handtag monteras in på den översta regeln som sitter på 
dagens lucka. Detta handtag ska vara kopplat till någon typ av styrpinnar som kan 
justera en klämmekanism ute i luckans båda ändar, i glidskenorna, för att agera 
motstånd så att luckan kan hålla sig uppe utan något som ständigt ligger och trycker upp 
luckan med kraft. En skiss för handtaget ses i figur 10. 

 
Figur 10 Handtag som monteras i överliggaren 
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Gummibandet 
I figur 11 visas en mekanisk funktion som ska hjälpa till att låta luckan ”falla” 
kontrollerat ner till sitt bottenläge. Här behövs det utvecklas någon typ av konstruktion 
för att luckan ska kunna lämnas även lite högre upp än där gummibanden bär vikten  

 
Figur 11 Koncept där luckan är monterad i gummiband 

 
 
 
 
Kassetten  
Kassetten ska göra det möjligt att öppna och stänga luckan likt en bestickslåda i köket. 
Där stabiliteten är god och dämpningen vid stängning finns monterat i samma modul. 
Lösningen behöver kompletteras med en låsning som gör det möjligt att lämna luckan i 
vilket läge som helst. Se figur 12 för en skiss på konceptet.  

 
Figur 12 Koncept där luckan monteras på kullagrade armar 
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Nyckelhållaren 
Nyckelhållarens funktion är att den ska, likt gasfjädern, erhålla ett motstånd för linan 
som sitter fast på luckan och på så sätt hjälpa till med lyftkraft vid stängning av luckan, 
se figur 13. Den ska även orka hålla kvar luckan på den position som användaren väljer 
att lämna den. 

 
Figur 13 Luckan monteras på en återfjädrande rulle 

 
 
Spårhjulet 
Figur 14 visar en genomskärning på ett hjul som ska öka luckans stabilitet. För att öka 
känslan av kvalité på luckan så är tanken att ett hjul i varje hörn av glasluckan ska, med 
hjälp av en tryckfjäder, erhålla ett konstant tryck mot ytan för att fixera hela glasskivan 
så att den inte kan röra sig i någon annan riktning än upp och ner. 

 
Figur 14 Spårhjul som följer en skena för stabilitet 

 
Magneten 
Med hjälp av magnetism är idén att luckan ska kunna kontrolleras för en jämn och fin 
rörelse upp och ner, men även kunna stanna på valfri position längs glidskenan, se figur 
15. Magnetismen skulle kunna göra det möjligt att bygga en stilren lösning utan synliga 
skenor. Hela konstruktionen skulle också kunna monteras inne i båten, i skydd från 
väder och vind. 
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Figur 15 Koncept där luckan förs upp och ner med en elmotor och magnet 

 
Stegmotorn 
Ett nytänkt när det gäller luckor till båtar är att de är motordrivna som t ex. hos 
Beneteau (Noval Yacht, 2018). I detta koncept används en till två DC motorer för att 
mata en kuggskena som sitter monterad på luckan, se figur 16. Detta skulle innebära en 
bekvämlighet för kunden som slipper öppna manuellt och utföra slitsamma rörelser för 
kroppen.  

 
Figur 16 Två elmotorer som driver luckan på kugghjul 

 

5.2.2.  Konceptsållning 
Det var flera koncept som uppfyllde kraven och en sållning bland koncepten var 
nödvändig, därför användes multiomröstningen för att sålla bort de minst lämpade. 
Omröstningen genomfördes så att författarna i enskildhet fick, utefter egna erfarenheter 
och åsikter, poängsätta alla idéer från ett till åtta. Där åtta var högst värderat. Ett 
medelvärde togs fram från poängsättningen och utfallet gav fem idéer att fortsätta 
arbetet med. 
 
För att minska antalet idéer ytterligare och finna den mest lämpliga användes en 
Pughmatris, se tabell 4. Här utsågs dagens lösning, med gasfjäder, som en 
referensprodukt där alla nya koncept jämfördes mot de viktigaste kriterierna för 
arbetet.  
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Tabell 4 Konceptsållning (D.Eppinger, 2012) 

 
 
Efter att Pughmatrisen genomförts fick arbetet ett mer inriktat område att arbeta med 
då tre lösningar återstod att utveckla. Dessa tre koncept var kassetten, rullgardinen och 
spårhjulet.   
 
Här kombinerades lösningarna för att skapa ett komplett koncept och detta gjordes 
genom att utvärdera de olika kombinationerna som var möjliga. Ett beslut om bäst 
lämpade kombinationer utfördes och de två koncept som nu fanns var klara för 
konceptvalet. 
 

5.2.3.  Konceptval 
Avslutningsvis används en konceptvalsmatris (D.Eppinger, 2012) se tabell 5. Här har 
författarna gemensamt bestämt en viktfaktor. Poängen är ett medelvärde av författarnas 
subjektiva poängsättning och den den totala poängen är summan av dessa viktade 
värden.  
 
Arbetet valde att gå utefter matrisen i tabell 5 och välja det rekommenderade konceptet 
för vidareutveckling. Med åtanke att komma tillbaka till denna matris för en utvärdering 
vid eventuella problem.  
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Tabell 5 Pughs konceptvalsmatris (D.Eppinger, 2012) 

 
 

5.2.4.  Vidareutveckling av koncepten 
Mekanismen som kommer att hålla upp och reglera luckans position är avgörande i 
arbetet. Utifrån studiebesöket hos Theofils väcktes intresset för konstantkraftsfjädrar, se 
figur 17. De hade en lösning med en jalusidörr som innebar att bladfjädrar med anpassat 
motstånd bromsade jalusidörren på nervägen och sedan hjälpte till att öppna jalusin 
igen. Efterstudien som utfördes gjordes på konstantkraftsfjädrar och informationen kom 
från Lesjöfors (Lesjöfors, 2013). 
För hela specifikationen se bilaga 6. 

 
Figur 17 Konstantkraftsfjäder med tillhörande glidlager (Lesjöfors, 2013) 

 
Efter sållningen ansågs konstruktionen med konstantkraftsfjäder vara bäst lämpad då 
konstruktionen tog mindre plats jämfört med dagens gasfjäder och höll upp till 40 000 
cykler, prisbilden för konstantfjädrar var även lägre än gasfjädrar. Idén var att en modul 
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skulle konstrueras som inneslöt konstantfjädrarna tillsammans med en utväxling. 
Kassetten skulle kunna bytas var som helst av vem som helst tack vare en skarv på linan 
som fäste i nedkant av nedgångsluckan. 
 
En skarv i linssystemet mellan fjäder och lucka skulle innebära komplikationer. Skarven 
skulle bli för grov för att kunna rullas in i kassetten och genom de trissor som 
konstruktionen bygger på. Hade istället modulen flyttats längre ner för att tillåta att 
skarven inte gick in i kassetten så hade kassetten inte längre kunnat sitta fast på baljan 
då baljan inte är eller kan vara tillräckligt lång på grund av att motorn sitter i nära 
anslutning under luckan. 
 
Hade skarven inte funnits så skulle installationen och servicen försvårats vilket skulle 
stridit mot målen av arbetet. Då konceptet inte uppnådde en förenklad montering 
krävdes en vidareutveckling på konstruktionen. 
 
Den första modellen av konceptet konstruerades i CAD, under tiden som den 
utvärderades mot de förutsättningar som lösningen kräver. Se figur 18. Lösningen 
bygger på att två fjädrar kopplas samman mot en axel i mitten på konstruktionen. Denna 
axel är i sin tur kopplad mot en lina som, i andra änden av linan, sitter fast med luckan. 
Fördelen med denna lösning är att det snabbt går att byta ut trasiga komponenter då 
den är lättåtkomlig från motorrummet där den kommer att placeras. Men en nackdel 
som upptäcktes var att kraften som verkar på axeln kommer att riskera en deformering 
på axeln. Om då axeln, med tiden, slits ut med en upprepad deformering så kommer den, 
med tiden, att knäckas vilket innebär att luckan inte har något som håller den uppe 
längre och den kommer då att falla ner till sitt bottenläge och riskera att gå sönder.  

 
Figur 18 Första konceptet med konstantkraftsfjädrar, lång axel 

Eftersom att axeln var den svaga länken i det första utvecklingskonceptet var fokus i den 
andra versionen att stödja axeln så att den inte skulle få ett för högt moment och 
deformeras. Där, se figur 19, sitter fjädrarna på liknande vis som tidigare men axeln 
fäster nu i båda ändar för att fördela ut kraften. Axeln har även blivit uppgraderad med 
ett hjul som innebär att fjädrarna till konstruktionen inte behöver vara så långa då axeln 
inte behöver snurra lika många varv som för en liten axel. En mindre bra egenskap var 
hur linan löper på rullen för denna konstruktion, det finns inga spår eller former som 
styr linan så att den rullar upp jämnfördelad på rullen.  
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Figur 19 Utveckling av första konceptet 

Funktionen för konstruktionen uppfyller behoven, men för att optimera konstruktionen 
både volymmässigt och för installation och service gick arbetet in på en komponent i 
taget för att se om det fanns ett bättre sätt att göra den mer kompakt eller 
installationsvänlig, se figur 20.  

 
Figur 20 Detaljerad utveckling av konceptet 

Konceptet fick genomgå datorbaserade analyser i form av hållfasthet för att se de 
teoretiska krafterna som kommer att verka på produkten i verkligheten. Utfallen från 
deformeringsanalysen av rullen som fjädrarna och den bärande linan kommer att verka 
mot kan studeras i figur 21. 
 

 
Figur 21 Deformeringsanalys utifrån anlagda krafter 

De rödmarkerade områdena är där deformationen är störst men det är ingen större 
förskjutning, se skalan uppe till höger i figur 21, då den maximala förskjutningen är 0.01 
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mm i det maximala kraftpålägget på 150N. Då är en säkerhetsfaktor på 1,5 med i 
beräkningarna. 
  

5.3.  Marknadsundersökning  
För att få en  uppfattning om hur monteringen gick till idag så beslutades det att en 
intervju skulle hållas.  
 
Här följer en sammanfattning av intervjun med montören Fredrik Händel som arbetar 
på varvet. Nedan finns svaren i korthet och monterings momenten finns illustrerade i 
kapitel 5.4 i form av ett flödesschema. 
 
Vilket moment är det besvärligaste vid montering av luckan? 

- Slaglängden för gasfjädern utgör en besvärlig monteringsteknik då den ska 
tryckas ihop vid monteringen. 

 
Varför är det momentet svårt? 

- Det är dåligt utrymme mellan monteringsplatsen och sittbrunnen plus att det 
kräver mycket kraft 

 
Vilket moment tar längst tid? 

- Att limma ihop glasluckan då härdningstiden för limmet är lång men det är ju inte 
direkt arbetstid, andra moment kan utföras i väntan på att limmet ska härda. 

 
Hur ser monteringsordningen ut för luckan? 
Se kapitel 5.4. 
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Limma ihop 

glasskivan med 

överliggaren och U-

profilen i bottnet 

 

 

Måtta in teaklisterna i 

öppningen på båten 

Montera teaklisterna 

Modifiera 

teaklisterna 

Måtta in den rostfria 

tröskeln 

Fäst tröskeln 

provisoriskt 

Konstruera en 

speciallösning 

Måtta in överliggaren 

i teaklisterna och mot 
glasskivan 

Modifiera 

överliggaren 

 

5.4.  Flödesschema 
 I detta kapitel presenteras ett flödesschema. Det jämför installationen av nuvarande 
lösning mot den konceptuella lösningen som presenteras i denna rapport. De 7+1 
slöserierna illustreras också i flödesschemat då nödvändiga aktiviteter är blå-markerade 
medan aktiviteter som betraktas som slöseri enligt Taichii Ohno och Jeffrey K. Liker är 
röd-markerade. Steg som inte alltid är nödvändiga illustreras av streckade pilar. 
 
 

5.4.1. Nuvarande lösning 
 
  

Figur 3 Teaklisterna monteras 

Figur 23 Tröskeln monteras 

Figur 24 Glasluckan får överliggaren, U-profilen och linan monterad 
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Måtta in gasfjäder, vinkelbleck,  

kullagrade block 

 

Såga ned glasfiberbaljan i 

framkant för att komma åt 

skruvhålen 

Montera en röranslutning i 

bottnet av glasfiberbaljan 

Montera baljan  

och täta 

Såga till en täckskiva 

Kontrollera passform 

i båten 

Montera komponenterna på täckskivan 

Modifiera 

täckskivan 

Lossa den 

provisoriskt fästa 

tröskeln 

Montera dit ett 

kullagrat block 

 
  

Figur 25 Glasfiberbalja med 
bottenplugg monteras i båten 

Figur 26 Gasfjädern och tre 
kullager monteras på täckskivan 

Figur 27 Kullagret monteras på 
tröskeln 
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 Hitta en medhjälpare 

som håller i luckan 

Dra linan från luckan 

genom det kullagrade 

blocket i tröskeln 

Skjut ner luckan i 

spåren 

Fäst tröskeln 

Montera täckskivan 

med vinkelblecken 

Dra linan genom alla 

de kullagrade blocken 

på täckskivan 

Medhjälparen håller luckan i sitt översta läge samtidigt som montören 

spänner linan så kraftigt att gaskolven trycks in. Linan fästs i det läget. 

Limma ihop 

glasskivan med 

överliggaren och U-

profilen i bottnet 

 

 

Måtta in teaklisterna i 

öppningen på båten 

Montera teaklisterna 

Modifiera 

teaklisterna 

Måtta in den rostfria 

tröskeln 

Fäst tröskeln 
provisoriskt 

Konstruera en 

speciallösning 

Måtta in överliggaren 

i teaklisterna och mot 
glasskivan 

Modifiera 
överliggaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 28 Glasluckan förs ned 
på plats 

Figur 29 Täckskivan monteras 

Figur 30 Teaklisterna 
monteras 
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Måtta in överliggaren mot 
teaklisterna 

Modifiera 

överliggaren 

Limma ihop glasskivan med 
överliggaren och U-profilen  

Montera det 

kullagrade blocket 

Placera luckan i 

teakskårorna och lås 

den i översta läget 

Modifiera 
tröskeln 

Dra linan genom det 
kullagrade blocket 

Montera tröskeln 

5.4.2. Konceptuellt tillvägagångssätt 
 
  

Figur 31 Glasluckan får 
överliggare och U-profil med lina 

Figur 32 Tröskeln monteras på plats 
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 Montera en 

röranslutning i 

bottnet av 

glasfiberbaljan 

Montera ihop modulen 

med 

konstantkraftsfjädrarna 

Montera konkraftsfjäder-modulen på glasfiberbaljan 

Montera in glasfiberbaljan i båten och täta 

Dra linan runt nylon-hjulet i modulen,  

spänn upp och knyt fast. 

 
 
  

Figur 33 Glasfiberbaljan med konstantkraftsfjäder-modulen monteras på 
plats 
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6. Resultat och analys 
Här presenteras de resultat som arbetet lett fram till. Förutom att arbetet tagit fram ett 
koncept så har även fokus legat på att motivera konceptet och tillhandahålla 
beslutsunderlag för att genomföra en förändring och utveckling av konceptet. De 
jämförelser som gjorts mellan konceptet och dagens lösning presenteras därför också i 
detta kapitel. 
 

6.1.  Presentation av koncept 
Med det framtagna konceptet kommer öppning och stängning att fungera på ett 
liknande sätt som dagens produkt, men komponenterna som används bidrar till en 
livslängd på cirka 20 år. Fördelen med detta är att servicetillfällena blir färre och med 
längre tidsintervall. Vilket underlättar för varvet som slipper lägga ner tid på att 
underhålla smådelar på båten och istället lägga sin tid på viktigare och mer lönsamma 
arbeten. Även kunden slipper besvär med luckan och när det är dags att byta en trasig 
modul kommer enbart två skruvar och en lina att frigöras för att kunna byta ut 
fjädermodulen när den är uttjänad. 
 

6.1.1.  Fjädern 
Två fjädrar monteras i ett dubbelmontage, se figur 34 och 35, detta betyder att 
produkten får en bättre geometrisk form i förhållande till utrymmet som är disponerat 
för arbetet. Fjädrarna är konstantkraftsfjädrar av modellen 1035 (Lesjöfors, 2013) och 
de klarar av att hålla upp luckans vikt när den är i stängt läge. När luckans öppnas 
kommer en kraft på cirka 30 till 50 Newton att krävas för att luckan ska röra sig neråt. 
Om användaren vill att luckan ska stanna i ett läge som inte är i topp eller botten så 
kommer det att fungera då kraften i fjädrarna inte orkar lyfta luckan själv utan det krävs 
en hjälpande kraft för att lyfta luckan på så sätt som när luckan ska öppnas. 

 
Figur 34 Konstantfjädrarna sitter monterade på axeln och luckan är i stängt läge 

 
Figur 35 Konstantfjädrarna har belastning från luckan och luckan är öppen/delvis öppet 

läge 
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6.1.2. Chassit 
Chassit som omger de mekaniska komponenterna är utformad av en bottenplatta på ett 
sätt så att de valda glidlager och fjädrarna ska passa på bottenplattan och få stöd av 
kanterna, se figur 36. Detta för att när fjädrarna rullar in sig finns risken att bladen far 
iväg åt okontrollerat håll om ingenting styr de tillrätta. 

 
Figur 36 Chassit för konstruktionen 

6.1.3. Linsystemet 
Konceptet kommer använda sig av samma typ av teknik för att förbinda luckan med 
fjädermekanismen som dagens lösning använder sig av. 
 
Linan fästs i luckan precis som tidigare och sedan passerar den ett block som finns 
placerat strax ovanför luckans nedre kant. Den reglerar maxhöjden för luckans position, 
se figur 37. 

 
Figur 37 Kullagrade blocket monterat i tröskeln 
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Från det översta blocket löper linan ner till det stora blocket som sitter på 
monteringsplattan och där vindas linan upp tre varv som motsvarar längden som luckan 
får röra sig nedåt. Sedan träs den igenom blocket och låser linan med en knut. Detta 
visas i figur 38. 

 

 
Figur 38 Hela modulen monterad på skottet 

6.2.  Utvärdering av resursförbrukning 
Dagens artikellista finns som bilaga 1 jämförs här med den konceptuella lösningen som 
är bifogad som bilaga 2. Det totala antalet komponenter minskas med två, från 25 
komponenter idag till 23 för konceptet. Även olika artiklar minskar från 18 idag till 17 
för konceptet. Detta leder till lägre inköps- och lagerkostnader. Komponentkostnaderna 
blev dock högre för konceptet. Uppskattningsvis 240 kronor i förhöjd kostnad, från 3352 
kronor för dagens lösning till 3592 kronor för konceptet. 
 
Värt att nämna är att kalkylerna är utförda med lika ingångsvärden enligt lika metod, 
siffrorna stämmer inte till 100%, men de ger en bra uppskattning av utfallet.  
 

6.3. Utvärdering av flödesschemat 
Resultaten från utvärderingen av monteringen och en jämförelse av de båda 
tillvägagångssätten redovisas och analyseras här näst. Första steget är lika för den 
nuvarande lösningen och konceptet, de teaklister och spår som luckan går i monteras i 
öppningen. Sedan skiljer lösningarna sig åt, idag monterar Linjett tröskeln provisoriskt 
för att senare ta bort och montera tillbaka den när resten av konstruktionen är färdig. 
Genom att göra luckan redo för montage direkt kan denna sättas i teaklisterna för att 
sedan montera den rostfria tröskeln och innesluta luckan. På så sätt tas ett onödigt 
moment bort från monteringen. 
 
Vidare så behöver montören idag fräsa ned baljan för att komma åt skruvhålen längst 
ned. I konceptet så går glasfiberbaljan hela vägen upp och tätar mot den rostfria listen. 
Skruvarna i nedre kant fäster från andra sidan. En komponent, i form av täckskivan med 
gaskolven försvinner och därmed även ett extra arbetsmoment. Modulen med 
konstantfjädrarna i konceptet tillåts att placeras mer fritt så all tid till att måtta upp 
komponenterna på täckskivan idag tillgodogörs. Modulen i konceptet kan monteras i 
förväg på glasfiberbaljan så att balja + konstantkraftsfjäder-modul kan lyftas in färdiga i 
båten och skruvas på plats.  
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Kvarstår är endast att ta linan som går genom det kullagrade blocket vid tröskeln och 
dra in det i konstantkraftsfjäder-modulen. Där ska linan dras runt ett nylonhjul tre varv 
och sedan fästas upp i ett spänt läge. 
 
Totalt sett bör konceptet spara in två timmar monteringstid, lågt räknat. Besparingarna 
är följande:  
Rostfria tröskeln behöver inte längre bli provmonterad 
Montören behöver inte längre modifiera glasfiberbaljan  
Montören behöver inte montera och täta en täckskiva  
Någon tid att tala om behövs inte längre läggas på att måtta upp de olika komponenterna 
på täckskivan  
 
Flödesschemat tar även hänsyn till antal aktiviteter samt vilka som är att betrakta som 
slöseri. Totalt sett så innehåller nuvarande lösningen 26 steg inklusive de som inte alltid 
behövs. 7 av dessa steg är att betrakta som slöseri enligt 7+1 slöseri-principen. Det kan 
ställas i paritet till den konceptuella lösningen som innehåller 16 steg inklusive sådana 
som inte alltid behövs. Av dessa steg så är 3 att betrakta som slöseri, samtliga av dessa 3 
steg är sådana som inte alltid behövs och är endast nödvändiga vid stora differanser i 
plastningen av båten då någon form av speciallösning behövs konstrueras. Det är en 
reducering av steg med 39% och minskning av slöserier med 43%. I dagens lösning var 
det 3 moment som kunde klassas som onödiga rörelser, omarbetning av glasfiberbaljan, 
att montera tröskeln 2 gånger samt att ha en medhjälpare att hålla i luckan. Återstående 
4 slöseri-moment var omarbetning vid defekter, det vill säga när båtens plast inte riktigt 
stämmer. 
 

6.4. Utvärdering av kostnader 
Från Rosättra Varv AB’s årsredovisning kan man läsa att för år 2017 så uppgick 
personalkostnaderna till 12 973 981 kronor. Antal anställda för år 2017 var 28,75 och 
antal arbetstimmar för en heltidsanställd var 2008 timmar år 2017. Med denna info 
kunde följande kalkyl ställas upp: 
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
12973981

28,75 ∗ 2008
≈ 225 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟        [6: 1] 

 

Om kostnaderna för en anställd är 225 kronor per timme som redovisas i 6:1 och 
konceptet väntas minska arbetstiden med två timmar så skulle besparingen bli 450 
kronor. I och med att komponenterna blev något dyrare om 240 kronor så skulle då den 
totala besparingen ligga på 210 kronor.  
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7. Slutsats och diskussion 
Arbetets slutsatser om resultat och uppfyllnad av målen samt diskussion kring detta 
presenteras här. 
 

7.1. Måluppfyllnad 
Arbetets mål var att presentera en hållbarare och mer monteringsvänlig lösning på 
mekanism än den som Linjett tillämpar idag. Den nya lösningen skulle bibehålla fler av 
dagens funktioner vilket gjort att vi fått avgränsa oss från några av de mer innovativa 
koncepten, för att istället utveckla lösningen genom mindre förändringar. Vi anser att 
konceptet vi presenterat i denna rapport tillgodoser samtliga krav och mål. 
 
En montör kan nu montera luckan själv på ett mer behändigt sätt då 
konstantkraftsfjädrarna inte behöver spännas åt för att fästa linan från luckan.  
 
Servicen på luckan utförs på ett enklare och tidseffektivt sätt genom att lossa knuten i 
linans nedre ände och sedan skruva ut de två skruvarna som hela prototypen sitter fast 
med.  
 
Antalet livscykler för de valda konstantfjädrarna är högre än gasfjäderns och 
egenskaperna hos konstantfjädrar tål miljön och temperaturskillnaderna bättre.  
I teorin kommer det nya konceptet att hålla minst tio år längre än dagens produkt. 
 
Komponenternas kostnader blev högre men antal komponenter blev färre. 
Monteringstiden sjönk tack vare färre och enklare operationer vid monteringen. Därför 
beräknas kostnaderna sjunka med 210 kronor om konceptet skulle tillämpas. 
 

7.2. Diskussion 
Kostnaderna för konceptet blev marginellt lägre men förväntas spara ännu mer i 
praktiken då kalkylerna har tagit höjd för att ha en viss felmarginal. Det finns många 
variabler som kan påverka positivt. Till exempel kan tidsbesparingen var mer än två 
timmar, personalkostnaden bör vara högre än 225 kronor med hänsyn till 
administrationskostnader, semesterersättning med mera samt att ingen vinstmarginal 
lagts på. I och med att lösningen förväntas förlänga livstiden på konstruktionen så kan  
service-ärenden minska för Linjett, på gott och ont. Det ger färre intäkter men frigör tid 
som kan läggas på kärnverksamheten. 
 

7.3. Rekommendationer och förslag på fortsatta studier 
 
En prototyp borde byggas och utvärderas för att säkerhetsställa att all teori i denna 
rapport fungerar så som den är beskriven. Eftersom att en båt kan utsättas för hårda 
påfrestningar på grund av exempelvis svåra väderförhållanden är det svårt att teoretiskt 
avgöra, med exakthet, hur belastningen på lösningen kommer att bli och om 
konstruktionen kommer att hålla för det.  
 
Något som även kan vara intressant att undersöka är möjligheten till att integrera någon 
typ av spår för luckan som kanske kan monteras inuti dagens glidskenor för att minska 
glappet som luckan har, både i sidled samt framåt och bakåt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
  

  

Artikelnummer Intern Artikelnummer Leverantör Beskrivning Antal Pris/st Total 

3-0827     Lamellglas 1 763,84      763,84 kr  

       

3-0853 RUS176 Polen Skyddsbleck överliggare nedgångslucka 1 43,39        43,39 kr  

3-0852 RUS175 Polen Vinkelbleck nedgångslucka 2 49,82        99,64 kr  

3-0883 RUS198 Polen U-plåt glasskiva 1 58,81        58,81 kr  

3-0880 RUS195 Polen Fäste gaskolv, ände för block 1 61,26        61,26 kr  

3-0881 RUS196 Polen Fäste gaskolv, mitt 1 51,05        51,05 kr  

13-0608 402-101-13   Block Seldén 4 40,8      163,20 kr  

13-0747 
01051-0300-
229   Lina 3 3          9,00 kr  

4-0422 318750   Bordsgenomföring 1 25        25,00 kr  

4-0279 13590   Rörvinkel ut 90gr 1 26,4        26,40 kr  

9-0210 9128   Gasfjäder 300n 200mm slaglängd 1 335      335,00 kr  

3-0490 ST 698 482   Kulhållare M6 10mm 1 23        23,00 kr  

3-0350 ST 969 6 QI   Gaskolvshållare rak 1 57,11        57,11 kr  

    Rosättra Båtvarv Glasfiber balja 1 150      150,00 kr  

    Seasea -50% Teakskiva baksida 1 200      200,00 kr  

    Seasea -50% Teakräls 2 386,25      772,50 kr  

    Seasea -50% Överliggare i teak 1 386,25      386,25 kr  

    

25 
 

  3 352,26 kr  
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Bilaga 2 
   

Artikelnummer 
Intern Artikelnummer Leverantör Beskrivning Antal Pris/st Total 

4-0279 13590   Rörvinkel ut 90gr 1 26,4        26,40 kr  

4-0422 318750   Bordsgenomföring 1 25        25,00 kr  

13-0608 402-101-13   Block Seldén 1 40,8        40,80 kr  

13-0747 
01051-0300-
229   Lina 3 3          9,00 kr  

3-0827     Lamellglas 1 763,84      763,84 kr  

3-0854 RUS177 Polen Skyddsbleck tröskel nedgång 1 126,81      126,81 kr  

3-0853 RUS176 Polen Skyddsbleck överliggare nedgångslucka 1 43,39        43,39 kr  

3-0852 RUS175 Polen Vinkelbleck nedgångslucka 2 49,82        99,64 kr  

    Polen Bottenplatta 1 150      150,00 kr  

    Polen Fästbygel 1 150      150,00 kr  

    Polen Lock 1 120      120,00 kr  

  1035 Lesjöfors Konstantkraftfjäder 2 129      258,00 kr  

  1074 Lesjöfors Glidlager 2 65,8      131,60 kr  

    Plastvaror.se Svarvad nylonstång 1 188,85      188,85 kr  

    Rosättra Båtvarv Glasfiber balja 1 300      300,00 kr  

    Seasea -50% Teakräls 2 386,25      772,50 kr  

    Seasea -50% Överliggare i teak 1 386,25      386,25 kr  

    

23 
 

  3 592,08 kr  
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Bilaga 3 
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