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Abstract 
This report presents a thesis that has been done in cooperation with Interal AB. The 
thesis explains the product development process of a collapsible camping table. The 
idea was to find an opening in the market and to figure out a way to utilize this 
opportunity. The aim has been to develop detailed CAD-models on which renders can 
be made, these are going to be presented in this report. 

Before the work commenced a competitor analysis was made, this to find opportunities 
in the market. The result of this analysis led to the goal of designing a compact and light 
camping table. 

The methods that has been used in this thesis has mostly been found in course literature. 
These were chosen because they are reliable sources that bring validity to the thesis. 
Other theories that were needed to finish the project has been found online. 

The CAD-modeling was done using SolidWorks. SolidWorks is the program that have 
been used the most during our studies at the university, the program is also used a lot 
at Interal AB, and due to this, the choice to use this program was easy. SolidWorks also 
has a built in simulation module that has been utilized a lot in this project to test the 
strength of the different parts. 

The result was a table with a tabletop area of 900 x 630 mm and a height of 654 mm. 
The table can be collapsed into the size of 104 x 158 x 900 mm. The weight of the table 
was calculated to be roughly 5.76 kg.  
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Sammanfattning 
Denna rapport framför det examensarbete som har gjorts i samarbete med Interal AB. 
Arbetet beskriver produktframtagningsprocessen för ett hopfällbart campingbord. 
Syftet var att finna en öppning i marknaden och sedan hitta möjliga lösningar för hur 
dessa marknadsluckor kan utnyttjas. Målet har varit att ta fram detaljrika CAD-modeller 
på vilka renderingar kan göras, dessa kommer att presenteras i denna rapport. 

Innan produktutvecklingen påbörjades gjordes en konkurrensanalys för att finna 
luckorna i marknaden. Resultatet av denna ledde till att målet att designa ett kompakt 
och lätt bord sattes upp.  

De metoder som använts har till största del hämtats från kurslitteratur. Detta valdes 
eftersom de är trovärdiga källor som medför validitet till arbetet. Andra teorier som har 
krävts för att utföra arbetet har hämtats på internet. 

CAD-modelleringen har gjorts i SolidWorks. SolidWorks har varit det program som 
använts mest under studietiden, programmet används även mycket på Interal AB, vilket 
gjorde valet att använda detta program självklart. SolidWorks har också en inbyggd 
simuleringsmodul som har varit till stor nytta under arbetets gång för att testa 
hållfastheten på delarna. 

Resultatet blev ett bord med en bordsyta på 900 x 630 mm och en höjd på 654 mm. 
Bordet går att fälla ihop till en storlek på 104 x 158 x 900 mm. Hela bordets vikt mättes 
till ungefär 5.76 kg. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Detta är ett examensarbete inom programmet Maskinteknik: Produktutveckling och 
design 180 hp. Examensarbetet kommer att göras i samarbete med företaget Interal AB 
i Habo.  
Ett hopfällbart campingbord ska tas fram, tanken är att följa arbetet från idé, skiss, 
konstruktion till ett färdigutvecklat koncept där hänsyn måste tas till bland annat 
produktionspris. Bordet ska till största del konstrueras av aluminium. 

Interal AB är en legotillverkare specialiserad på aluminium, företaget har varit med i 
branschen sedan 1976. Förutom den produktion som sker i företagets egna verkstäder 
så hjälper Interal AB även sina kunder med import från Kina. Kunder erbjuds även 
teknisk rådgivning [1]. 

Enligt kontaktpersonen på företaget så kan möjligheten finnas att de i framtiden börjar 
tillverka egna produkter. Det bestämdes därmed att examensarbetet skulle kunna vara 
att ta fram ett koncept på en sådan produkt, beslut togs därefter att ett campingbord 
skulle konstrueras. 

1.2 Problembeskrivning 
På den svenska marknaden finns det få campingbord som har fokus på att vara lätta och 
kompakta i hopfällt läge, och därmed smidiga att transportera. De flesta bord som 
uppfyller dessa kriterier tenderar att vara väldigt dyra. 

Detta arbete ska därmed testa ifall möjlighet finns att konstruera ett bord som kan fylla 
detta hål i marknaden. Ifall svaret är ja, är detta en bra produkt att producera? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att beskriva produktutvecklingsförloppet för en ny produkt, 
vilket här är ett snyggt, smidigt och lätt campingbord.  Detta bord måste finna sin plats 
på marknaden för att på så sätt kunna konkurrera med liknande produkter. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Var finns en öppning i marknaden för denna nya produkt?  
2. Vilka krav måste produkten uppfylla för att kunna nyttja dessa öppningar? 
3. Hur kan bordet konstrueras för att uppfylla kraven? 

1.4 Avgränsningar 
Någon fullskalig prototyp kommer inte att tillverkas, detta eftersom att unika 
aluminiumprofiler blir väldigt dyra att tillverka i små volymer. Eftersom inga delar 
kommer att produceras under detta arbete så kommer inte några noggranna ritningar 
med toleranser att tas fram för dessa. 
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1.5 Disposition 
Inledningsvis förklaras de teorier som rapporten grundas på, detta sker under rubriken 
teoretiskt ramverk. Efter detta, i kapitlet ”Metod”, görs en beskrivning av metoderna 
som används i genomförandefasen. I kapitel 4 ”Genomförande” beskrivs det arbete som 
gjorts och hur de olika metoderna tillämpats. I slutet av detta kapitel visas de slutliga 
modellerna. I resultatdelen beskrivs resultatet, här analyseras även resultatet med 
frågeställningarna och kravspecifikationen som utgångspunkt. I sista kapitlet 
”Diskussion och slutsatser” diskuteras examensarbetet. Här kommer tankar om t.ex. 
vad som borde gjorts annorlunda och vad som kan arbetas vidare med att diskuteras. I 
slutet av rapporten kan referenser och bilagor hittas. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att 
analysera resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Kopplingar mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk 
Delen 2.2 beskriver hur produktutvecklingsprocessen kan uppdelas. Denna punkt kan 
starkt kopplas till frågeställning 2 och 3, men har även anknytning till frågeställning 1. 
Tillverkningsmetoden strängpressning beskrivs i delen 2.3, denna del ska ge insikt i vad 
som kan och vad som inte kan strängpressas på ett bra sätt. Detta kan kopplas till 
frågeställning nr 3. 
I punkt 2.4 beskrivs materialegenskaperna hos den valda aluminiumlegeringen, 
anodisering förklaras i punkt 2.5. Båda dessa punkter kan kopplas till frågeställning nr 
3. 
I del 2.6 förklaras vad ”snap buttons” är och hur de fungerar, denna information är 
viktig för frågeställning 3. 

2.2 Designprocess/ produktutvecklingsprocess 
Produktutvecklingsprocessen kan beskrivas på många olika sätt, beroende på vilken 
produkt som utvecklas så kan arbetssättet se annorlunda ut. Grunden för hur en 
utvecklingsprocess beskrivs är ofta väldigt snarlik. Följande är en beskrivning av 
processen tagen från ”Bootleg bootcamp” [2]. 
Processen är uppdelad i fem olika steg: 

Empathize 
Steg 1 går ut på att ”lära känna” användarna. Eftersom det oftast inte är 
sina egna problem man ska lösa så måste man försöka förstå användarnas 
problem och vad det är de vill uppnå med produkten. Detta kan uppnås 
genom intervjuer, observationer och tester för att själv sätta sig i 
användarnas skor. 

Define 
I define fasen skall intrycken och observationerna från empathize delen 
sammanfattas och analyseras, med hjälp av denna information ska en 
vision formas. Här sätts grunden för vad produkten ska uppnå. 

Ideate 
Ideate går ut på att generera idéer för att sätta form på visionen som togs 
fram i förra steget. Här är både en stor mängd och stort mångfald önskvärt, 
detta ger ett stort urval av idéer för att testa med användarna och att lösa 
framtida problem. 

Prototype 
Under prototype fasen ska idéer på något sätt ut ur designerns huvud och 
in i den fysiska världen. Detta behöver vara något som representerar 
konceptet och på något sätt bidrar till möjlighet att utvärdera det. Oftast 
är det bra att börja med att göra så grova prototyper som möjligt för att 
snabbt ta reda på om något fungerar eller inte. 



Teoretiskt ramverk 

4 

Test 
Här testas koncept för att förfina lösningarna och att hitta sådant som kan 
göras bättre. Här är det även viktigt att försöka se konceptet ur 
användarens ögon för att hitta problem som lätt missas av designern. 

Detta är ingen linjär process, dvs. att man kan behöva gå bakåt bland dessa steg för att 
göra ändringar och förfina koncepten, för att på detta sätt få en så bra slutprodukt som 
möjligt. 

2.3 Strängpressning av aluminium 
Strängpressning [3] är den process som ska användas för att tillverka många av de delar 
som kommer att ingå i det färdiga bordet. Ett annat ord för strängpressning är 
extrudering, detta ord kommer användas senare i rapporten. 

Processen omvandlar aluminiumstänger till långa profiler. Stängerna värms upp till 
temperaturen 450-500°C, vilket gör metallen enklare att forma. De uppvärmda 
stängerna pressas genom en matris med önskad form, detta sker med en hastighet på 5-
50 meter per minut. 

Det finns två olika klasser av profiler, solida och hålprofiler. Vid strängpressning av 
solida profiler används en enstaka rund matris. För hålprofiler behövs en 2-delad matris, 
en del som formar yttersidan av profilen och en del som formar hålrummet. 

2.4 Materialegenskaper för 6063-T6 
Detta är de egenskaper som angetts legeringen 6063-T6 i SolidWorks: 

Mer information om detta material kan hittas på Aalco Metals Limited's hemsida [4]. 

Elastic Modulus 6.9e+010 N/m^2 

Poisson's Ratio 0.33 N/A 

Shear Modulus 2.58e+010 N/m^2 

Mass Density 2700 kg/m^3 

Tensile Strength 240000000 N/m^2 

Compressive Strength  N/m^2 

Yield Strength 215000000 N/m^2 

Thermal Expansion 
Coefficient 

2.34e-005 /K 

Thermal Conductivity 209 W/(m·K) 

Specific Heat 900 J/(kg·K) 

Material Damping Ratio  N/A 
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2.5 Anodisering 
Anodisering är en elektrolytisk process som ger metallen ett skyddande oxid-skikt. De 
vanligaste metallerna att anodisera är aluminium och magnesium. En anodiserad yta 
skyddar materialet mot mekaniskt slitage, UV-ljus och påverkan från aggressiva 
miljöer. Förutom den skyddande effekten så kan anodisering användas för att ge en 
slittålig infärgning [5][6]. 
Anodiseringsprocessen kan delas in i fyra olika steg: 

 Förbehandling 
De vanligaste förbehandlingarna är etsning och ”bright dip”. Etsning ger 
ett matt resultat medan bright dip ger ett mer blankt och ljust resultat. 

 Anodisering 
Delen som ska anodiseras sänks ner i 
en elektrolyt (vanligtvis svavelsyra), 
under processen kommer denna del 
användas som anod. En stav som 
kommer att användas som diod sänks 
också ner i elektrolyten. Likström 
skickas nu igenom delen, syreatomer 
frigörs då från ytan, vilket innebär att 
ett poröst lager aluminiumoxid bildas 
(se figur 1). 

 Infärgning 
Den porösa ytan tar lätt till sig olika 
färger. Antalet olika färger som kan uppnås är näst intill ändlöst, däremot 
kan resultatet variera beroende på vilken legering som används. 

 Eftertätning 
De öppna porerna måste nu stängas, detta görs med behandling i 100 
gradigt avjoniserat vatten. Detta leder till att oxiden omvandlas till böhmit 
[7]. 

2.6 Snap buttons 
Så kallade ”Snap buttons” [8] kommer 
att användas för att låsa benen i 
uppfällt läge (se figur 2). Snap buttons 
är knappar med fjädrar som fästs inuti 
rör med teleskopsfunktion, då hålen på 
det yttre röret och det inre röret 
sammanfaller låser knappen in och 
blockerar ytterligare rörelse. Ett 
exempel där denna mekanism används 
är på kryckor. På Valco Tool & Die, 
Inc´s hemsida [8] finns många olika 
typer av dessa knappar. 

Figur 2: Snap-knapp. 

Figur 1: Anodisering 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med 
referenser. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Kopplingar mellan frågeställningar och metod 
För att besvara den första frågeställningen ”Var finns en öppning i marknaden för denna 
nya produkt?”, görs en konkurrensanalys där några av de campingbord som redan finns 
på marknaden granskas och utvärderas. Metoderna för detta beskrivs i punkt 3.3 
Konkurrensanalys och 3.4 QFD.  
Den andra frågeställningen ”Vilka krav måste produkten uppfylla för att kunna nyttja 
dessa öppningar?” besvaras med hjälp av metoderna i punkt 3.5 – 3.7. 
Punkt 3.8 – 3.10 beskriver de metoder som använts för att besvara frågeställning nr 3, 
”Hur kan bordet konstrueras för att uppfylla kraven?”. Här beskrivs vilken metodik som 
använts vid framtagande av koncept och hur koncepten har sållats för att uppfylla de 
olika kraven. 

3.2 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema kan användas vid projekt för att planera vad det är som ska göras och 
när det ska göras [9, PP, 131-132]. X-axeln delas upp i tidsperioder, t.ex. dagar, veckor 
eller månader. Längs Y-axeln läggs de olika arbetsuppgifterna in. I detta diagram går 
det nu att fylla i när arbetsuppgifterna önskas påbörjas och när de borde vara klara (Se 
bilaga 1). 

3.3 Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys görs för att analysera vilka konkurrenter som finns samt vad deras 
styrkor och deras svagheter är. Information om konkurrenternas produkter samlas ihop 
och deras olika funktioner analyseras. Tillvägagångsättet som beskrivs i The 
Mechanical Design Process [9, PP, 157-158] fungerar som följande: produkterna 
bedöms på en skala från 1 till 5 på ett antal uppställda kriterier. Betyget 1 betyder att 
kriteriet inte uppfylls alls, betyget 5 betyder att kriteriet helt uppfylls. Med en korrekt 
uppställd konkurrensanalys är det enkelt att se var det finns svagheter i marknaden.  
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3.4 Quality Function Deployment 
Quality function deployment eller QFD 
är en metod som hjälper till att generera 
nödvändig information under 
projektets definitionsfas [9, PP, 145-
169]. Metoden brukar visualiseras som 
ett hus med olika ”rum” (se figur 3). I 
dessa rum kommer all tillgänglig 
information föras in och utvärderas. De 
olika rummen beskrivs kortfattat 
nedan. 

Who: 
Här identifieras vilka användarna är. 

What:  
Vad vill användarna att produkten ska 
göra? 

Who vs. what: 
För vem är vad viktigt? 

Now: 
Vad finns tillgängligt nu? 

Now vs. what: 
Hur väl uppfyller de nuvarande produkterna önskemålen? 

How: 
Hur kan önskemålen uppnås? 

What vs. how: 
Hur väl uppfyller dessa sätt önskemålen? 

How much: 
Här sammanställs poäng för olika lösningar. 

How vs. how: 
Här identifieras vilka funktioner som påverkar varandra. 

3.5 Produktdefinition och kravspecifikation 
I produktdefinitionen framförs visionen om produkten. Produktens syfte beskrivs och 
en tydlig bild av vad produkten ska och inte ska göra målas upp. Metoder såsom 
funktionsanalyser kan här användas för att visualisera och organisera produktens olika 
funktioner. 
I kravspecifikationen ställs tydliga krav som ska uppfyllas, t.ex. maxvikt, storlek o.s.v. 
Det är viktigt att dessa krav är noggrant valda så att de framhäver den vision som 
beskrivits i produktdefinitionen [9, PP, 165-166]. 

Figur 3: Quality function deployment 
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3.6 SWOT Analys 
En SWOT analys [9, PP, 101-102] är en metod som används för uppskatta ett projekts 
möjligheter att lyckas. I en tabell listas projektets styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot, därav namnet SWOT, som står för just Strengths, Weaknesses, Opportunities och 
Threats. Med en SWOT analys ifylld blir det lättare att se ifall projektets styrkor är 
större än dess svagheter och ifall dess möjligheter är större en hoten, detta verktyg kan 
därmed vara användbart för att bestämma om projektet är värt att arbeta vidare på. 

3.7 Funktionsanalys 
I en funktionsanalys [10] ska alla funktioner som krävs för uppnå produktkraven 
identifieras. De olika funktionerna representeras grafiskt med ett flödesschema. 
Funktionerna delas upp i huvudfunktioner, delfunktioner och subfunktioner. 
Huvudfunktionen är den funktion som definierar produkten, t.ex. kan huvudfunktionen 
för en bil vara att möjliggöra transport.  En delfunktion är en funktion som är nödvändig 
för att uppnå huvudfunktionen.  En subfunktion är inte nödvändig för huvudfunktionen, 
men kan göra produkten mer attraktiv. De olika funktionerna ordnas i en trädstruktur 
där funktioner som påverkar varandra kopplas samman, detta kan göra det enklare att 
organisera arbetet. 

3.8 Brainstorming 
Brainstorming [9, PP, 190] används för att ta fram så många idéer som möjligt. Metoden 
utvecklades först för att användas i grupper men kan även användas individuellt. 
Tanken är att man ska tänka fritt och skriva upp alla idéer. Idéerna ska inte bedömas 
alls under sessionen. På detta sätt kan man snabbt generera många idéer. Alla idéer 
noteras för att kunna användas senare i produktframtagningsprocessen. 

3.9 Pughs beslutsmatris 
Pughs matris är en metod som används för att jämföra olika koncept med varandra [9, 
PP, 221-226]. Metoden utvecklades av Stuart Pugh. Koncepten viktas mot ett 
referenskoncept. Ifall koncepten ska vara utvecklingar av en redan befintlig produkt så 
kan denna befintliga produkt väljas som referenskoncept, annars kan designerns 
favoritkoncept eller en konkurrerande produkt väljas. Ett antal kriterier listas, 
kriterierna ges en viktningspoäng som beskriver hur viktigt just detta kriterium är. 
Koncepten jämförs sedan var för sig mot referenskonceptet för samtliga kriterier. Ifall 
ett koncept anses sämre än referenskonceptet tilldelas konceptet ett negativt betyg (-1), 
ifall det anses bättre ges ett positivt betyg (+1), om konceptet anses vara likvärdigt ges 
ett neutralt betyg (0), referenskonceptet bedöms neutralt på samtliga kriterier. När 
poängen räknas ut multipliceras betygen för samtliga kriterier med dess respektive 
viktningspoäng, samtliga resultat räknas sedan ihop och sammanställs underst i 
tabellen. 

3.10  Computer-aided design 
Computer-aided design eller CAD [11] är en teknologi som tillåter användaren att 
digitalt producera ritningar och modeller i 2D eller 3D miljö. SolidWorks, Catia och 
AutoCAD är 3 exempel på CAD-program.  
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3.11  Realisering 
SolidWorks används i detta arbete för framtagning av CAD-modeller och 
sammanställningar (assemblies) av dessa modeller. 
SolidWorks simulation används både för att testa ifall de olika delarna uppnår de olika 
kraven, men även för att optimera produkten med dess vikt i åtanke. 
Renderingsprogrammet KeyShot 5 används för att visualisera konceptet. 

3.12  Validitet och reliabilitet  
Validiteten i arbetsprocessen grundas i att väl beprövade metoder som lärts ut under 
studietiden används. Vid konstruktionen av aluminiumdelarna har information från 
trovärdiga källor såsom SAPAs Design manual [12] använts. Den större delen av 
validiteten grundas här i expertisen som Interal AB bidragit med.
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4 Genomförande 
Kapitlet beskriver projektets genomförande. Här ska arbetets frågeställningar och syfte 
besvaras. 

4.1 Projektplanering 
Det första steget för att påbörja projektet var att planera arbetet. Först så identifierades 
de olika arbetsmomenten, dessa skulle sedan föras in i ett Gantt-schema. 
Arbetsupplägget som valts baseras på det som beskrivs i The Mechanical Design 
Process [9] och Bootleg Bootcamp [2]. De flesta metoder som används i arbetet är även 
de baserade på The Mechanical Design Process. 
Gantt-schemat används som en mall för hur arbetet struktureras. I detta schema 
uppskattas tidsåtgången för de olika arbetsuppgifterna och i vilken turordning de skulle 
genomföras. Detta var svårt, speciellt utan erfarenhet av tidigare projekt. Av denna 
anledning har en del svängrum tillåtits i tidsåtgången för de olika momenten, på detta 
sätt medför schemat struktur till arbetet utan större risk att någon missbedömning i detta 
moment skulle leda till hinder längre fram. Det färdiga Gantt-schemat visas i bilaga 1. 

4.2 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys har gjorts, i denna har den befintliga marknaden för campingbord 
analyserats. Analysen hjälper till med att finna bra möjligheter att slå sig in på 
marknaden och på så sätt besvara frågeställning nr 1: "Var finns en öppning i 
marknaden för denna nya produkt?".  

 Sammanställning av konkurrenter 
En sammanställning av utbudet campingbord hos de större återförsäljarna i Sverige har 
satts ihop i ett Excellark (se figur 4). Här kan uppgifter såsom pris, mått och material 
ses, men för att i mer detalj kunna jämföra och analysera finns länkar till produkterna 
på återförsäljarens hemsidor (se bilaga 2).  

 

Figur 4: Konkurrenter. 
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 QFD och marknadsanalys. 
5 utav borden från figur 4 valdes ut för att jämföras i QFD:ns marknadsanalys. Borden 
visas i figur 5. Dessa bord valdes för att de anses vara relevanta konkurrenter. Detta 
urval ska spegla en större del av de typer av bord som finns på marknaden, därför 
försökte relativt olika bord väljas. 

 

Figur 5: Konkurrenter, QFD 

 

Figur 6: Marknadsanalys, QFD 
I figur 6 visas marknadsanalysdelen från QFD:n (rummet ”now vs what” i punkt 3.4). 
För att se hela QFD:n, se bilaga 3. 
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 Analys av QFD 
För varje egenskap i figur 6 har medelpoängen för samtliga undersökta bord beräknats, 
dessa listas nedan i figur 7. Tanken med denna lista är att få en bättre överblick över 
hur väl de befintliga borden i genomsnitt uppfyller de jämförda egenskaperna. 

Snygg design: 3.6 
Slittåligt: 2.8 
Stabilt: 3.2 
Kompakt: 2.8 
Stor bordsyta: 3.4 
Enkel montering: 3.4 
Låg vikt: 3.6 
Ergonomi: 3.6 
Enkel att bära: 3.0 
Lågt pris: 3.2 

Figur 7: Medelvärden från marknadsanalysen. 
En av de två egenskaper som här har rankats lägst är kompakthet, dvs. hur stort utrymme 
bordet tar upp i nedfällt läge. Denna brist skulle kunna ses som en möjlighet som borde 
utnyttjas. Den andra egenskapen som rankats lika lågt är slittålighet. Slittålighet syftar 
här både på bordets resistens mot ytliga skador såsom repor, korrosion mm, men också 
på dess resistens mot andra skador som kan uppstå efter ett långt liv med många 
monteringscykler och diverse andra påfrestningar. Anodisering skulle kunna användas 
för att skydda bordets yta och därmed öka dess slittålighet. Av de bord som analyseras 
här finns endast ett som är anodiserat. Att anodisera bordet kan därmed också ge det en 
fördel designmässigt. 

 Fastställning av produktdefinition 
Fördelen med ett kompakt bord är framför allt att bordet blir lättare att bära med sig. 
Den andra större egenskapen som bidrar till detta är bordets vikt, det anses därför viktigt 
att designa bordet så att det bli så lätt som möjligt och på så sätt stärka dess syfte. 

 Likheter med bord nr 8.  

Av de listade borden så är nr 8 
det bord vars egenskaper mest 
sammanfaller och stämmer med 
detta syfte. Detta bords vikt är 
4.6 kg vilket är mycket lågt, det 
är kompakt och en väska för att 
bära bordet ingår. Det är även 
detta bord som har anodiserats. 
I figur 8 listas bord nr 8:s största 
styrkor och svagheter. 

Styrkor Svagheter 

Låg vikt Aningen ostabilt 

Kompakt Många steg vid 
uppfällning 

Lågt pris  

Snygg design  

Figur 8: Bord 8, styrkor och svagheter 
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Det låga priset och den låga vikten kommer att vara svåra att konkurrera med, däremot 
kan detta kompenseras med att göra förbättringar vid dess svagheter. 

 Summering 

För att summera de iakttagelser som här gjorts, så kan behov finnas på marknaden av 
ett campingbord med följande egenskaper: 

• Lätt att bära. 

• Låg vikt. 

• Kompakt. 

• Slittåligt. 

• Pris något högre än medelvärdet av de undersökta borden. 

 SWOT analys 
För att undersöka Interal AB:s möjligheter att slå sig in på marknaden med denna nya 
produkt så gjordes en SWOT analys (se figur 9). Tanken med denna är att försöka 
identifiera både hot och möjligheter, för att på så sätt lättare kunna utnyttja 
möjligheterna och undvika hoten. Samma sak gäller för styrkorna och svagheterna. 
Denna analys kommer hjälpa till med att testa ifall idéen är värd att jobba vidare med. 
 

 
 
 
De hot och svagheter som har identifierats anses inte så stora att de skulle hindra 
arbetet från att leda till en produkt med möjlighet att lyckas på marknaden. Företagets 
kunskap om produktion i aluminium och friheten att inte ha tidigare produkter att 
förhålla sig till ger bra möjligheter att prova nya innovativa lösningar för den nya 
produkten. Då möjligheterna att lyckas anses goda görs valet att designa bordet med 
egenskaperna från punkt 4.2.4.2 i åtanke. 

Figur 9: SWOT analys. 

Styrkor Svagheter 

Stor kunskap om aluminium Första egna produkten 

Egen produktion Inget varumärke 

Inget ”designschema” att förhållas till  

Möjligheter Hot 

Designa en unik produkt Hittar inga återförsäljare 

Utnyttja bristen på bord inom prisklassen Produktionskostnaden blir för hög 

Designa ett kvalitativt lätt/kompakt bord  
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4.3 Slutgiltig produktdefinition  
För att ge en tydligare bild av vad det är som ska uppnås i detta projekt så har en lista 
med frågor och svar angående bordets egenskaper tagits fram. Tanken är att denna lista 
ska vara en utgångspunkt som kan användas senare i produktutvecklingsprocessen för 
att hålla igång ett målinriktat arbete. 
 

Vilken är målgruppen? 

Den primära målgruppen för detta bord kommer att vara alla 
campingentusiaster, men kommer även att vara ett bra val för alla som 
behöver ett bord som är enkelt att ta med sig vad man än ska göra. 

Var kommer bordet att användas? 

Bordet kommer att passa perfekt utanför husvagnen eller tältet, vare sig 
om detta är på en allmän campingplats eller någonstans ute i skogen. 
Tanken är även att bordet utseendemässigt ska se tillräckligt bra ut för att 
också kunna användas i trädgården eller i uthuset. 

Hur kommer bordet att användas? 

Bordet kommer passa bra till att sitta och äta mat vid, spela spel, planera 
dagen och liknade. Bordet kan även användas som avlastningsplats. 
Bordet ska vara enkelt att bära med sig, därmed är en kompakt design med 
en låg vikt viktig. 

Hur stort bör bordet vara? 

Hopfällt ska bordet ta upp så lite plats som möjligt. Uppfällt ska plats 
finnas för minst 4 personer, detta då bordets primära målgrupp är 
campare. 

Vilka påfrestningar och miljöer måste bordet tåla? 

Bordet måste kännas stabilt för att ge en känsla av kvalité, detta gäller 
både bordsskivan och benen. Bordet ska tåla alla sorters väder, inga delar 
får t.ex. rosta ifall de utsätts för regn. Det ska även stå emot repor som ett 
tecken på bra kvalité. 

Vilken prisklass? 

Priset är tänkt att ligga en bit över genomsnittet för de undersökta borden. 
Denna prisklass har valts för att kunna hålla hög kvalitet och stark 
konkurrenskraft inom de områden som valts som huvudmål i 
konkurrensanalysen. 
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4.4 Kravspecifikation. 
Med produktdefinitionen utformad var nästa steg att utifrån denna ställa upp en 
kravspecifikation som både är realistisk men också bidrar till stor konkurrenskraft om 
den uppnås. Här nedan kommer först funktionsanalysen visas därefter kommer de olika 
mätbara kraven att specificeras. 

 

Figur 10: Funktionsanalys. 
I funktionsanalysen (figur 10) visas alla funktioner som måste integreras i den färdiga 
produkten. Icke nödvändiga men önskvärda funktioner finns också med, dessa är 
markerade med stjärnor. Funktionsanalysen beskriver hur olika funktioner hänger ihop, 
den kunde därmed användas som stöd för att bestämma i vilken ordning de olika 
funktionerna skulle implementeras.  

Vikt 

6 kg valdes som bordets högsta tillåtna vikt. Detta för att bordet ska vara enkelt att bära. 
Detta är 1.4 kg mer än vad bord nummer 8 väger, men ifall vikten hålls under denna 
nivå kommer bordet ändå att vara bland de lättare borden relativt till sin bordsarea.  

För att testa om denna vikt är acceptabel så gjordes ett test med en hantel med vikten 6 
kg, hanteln bars med en arm i 15 minuter. Detta gjordes för att få en känsla av hur det 
skulle vara att bära det färdiga bordet. Slutsatsen från detta test blev att en vikt upp till 
6 kg är godtagbar. En väska med axelband skulle dock vara önskvärt vid en vikt över 5 
kg. 

Mått hopfällt bord 

I hopfällt läge sattes maximimåtten 20 x 20 x 100 (cm), dessa valdes även de för att 
bordet skulle vara enkelt att transportera. Dimensioner som dessa eller under anses inte 
vara något hinder för användarens rörlighet. Bordet kommer att kunna bäras som en 
väska i ena handen, detta med hjälp av ett inbyggt handtag eller en anpassad väska. Ifall 
en väska tas fram till bordet ska denna vara försedd med en axelrem för att kunna bära 
väskan på ryggen. 
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Belastning 

När det kommer till belastningskrav så valdes dessa så att de skulle vara likvärdiga 
andra bord. De flesta borden har inte angett några specifikationer på detta område, 
vilket gör denna punkt lite besvärligare. Kraven sattes som följande: 392 N lateralt 
(uppifrån bordet) och 196 N från sidan, dessa valdes med utgångspunkt av de bord som 
hade uppgett denna information. Då detta område inte har valts som ett fokusområde så 
är tanken att hålla ungefär samma standard som konkurrenterna. Dock skall detta vara 
bättre än konkurrent nr 8.  

Pris 

I kapitlet produktdefinition bestämdes att priset ska vara något högre än medelvärdet 
av priset på borden från konkurrensanalysen. Genomsnittet beräknas här nedan. 

Alla bord från listan: 

(279 + 599 + 699 + 299 + 449 + 699 + 799 + 499 + 499 +349 +499 + 
1339 + 1689 + 1199) / 14 = 707 (kr). 

Bord som jämförs i QFD:n :  

(299 + 699 + 699 + 599 + 499) / 5 = 559 (kr). 

Ett marknadspris från 700 kr till 1100 kr anses vara ett rimligt prisintervall. Detta dels 
för att de mål som satts upp tros kunna uppnås inom detta intervall, men också eftersom 
det är mycket få konkurrenter i denna prisklass (i figur 4 kan ett hopp från 799 kr ända 
till 1199 kr ses). 

I det här skedet är frågeställning 1 och 2 besvarade, rapporten kommer fortsätta med att 
behandla frågeställning 3. 

4.5 Konceptgenerering 
Då produktens önskade funktioner och egenskaper var fastställda så påbörjades 
konceptgenereringsfasen. Målet i detta steg är att ta fram olika koncept som kan besvara 
frågeställning 3 ”Hur kan bordet konstrueras för att uppfylla kraven”. Brainstormingen 
ledde till 3 olika koncept som ansågs tillräckligt bra för att möjligen kunna 
vidareutvecklas.  Dessa beskrivs nedan. 

 Koncept 1. 
I detta koncept består bordsskivan utav 5 stycken extruderade profiler. Mittendelen är 
hälften så bred som de övriga profilerna, detta för att skivan ska kunna vikas ihop till 
en liten tvärsnittsarea (se figur 11). Storleken på denna bordskiva kan tänkas vara 
ungefär 80 x 60 cm till 90 x 70 cm. 
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Benen till detta bord kommer i hopfällt läge vikas in i mellanrummet mellan de två 
delarna. Eftersom benen är utrustade med teleskopsfunktion så kommer de kunna 
skjutas ihop och på så sätt får benen från båda sidor plats i mellanrummet. Då bordet 
fälls upp, fästs benen i hållarna av plast (röda i figur 11 och 12), längs med bordets 
långsida sitter för varje ben ett diagonalt stöd.  

Figur 11: Koncept 1 hopfällt. 
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Figur 12: Koncept 1 uppfällt. 

 Koncept 2 
I koncept 2 består bordskivan av lameller, vilka hålls på plats av vajrar som löper genom 
samtliga lameller via borrade hål. Lamellerna hålls på konstant avstånd med hjälp av 
små gummibitar som sitter på vajrarna (se figur 14). Med denna konstruktion så 
kommer bordskivan kunna rullas eller vikas ihop. 

Benen sitter ihop med 
varandra med hjälp av två 
korsgående stöd på varje sida 
(se figur 13). Stöden kan rotera 
runt leden i mitten av 
”krysset”. De undre 
fästpunkterna för dessa stöd 
kan glida ner längs benen, på 
detta sätt kan benen skjutas 
intill varandra och därmed lätt 
packas ihop (se figur 15). 

Två balkar måste kunna 
spännas fast på toppen av ben-
delen, det är på dessa balkar 
den upprullbara bordsskivan 
fästs. Ett möjligt sätt att spänna 
fast balken är ”snäppfästen” 
(se figur 15). 

Figur 13: Koncept 2 uppfällt. 
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Storleken på detta bord kommer troligen vara någonstans mellan 60 x 60 cm till 80 x 
80 cm. 

 

 Koncept 3: 
I koncept 3 används samma grundidé som i koncept 2, en hoprullbar bordskiva. Men 
istället för att bordskivan sätts fast på 2 stycken tvärbalkar så är dessa 2 balkar nu en 
integrerad del av den hoprullbara bordskivan (se figur 16). 

De korsgående ribborna som kan ses i figur 16 kan rotera runt mittpunkten, ändarna 
glider längs med de yttre balkarna. Detta innebär att balkarna kan skjutas intill varandra 
då bordet fälls ihop. Lamellerna kommer i hopfällt läge att ordnas som i figur 17. 

Figur 15: Koncept 2, 
ben hopfällda. 

Figur 14: Koncept 2, lameller 
och gummibitar. 
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Benen kommer möjligen att vara korsgående ben som går längs med bordets kortsidor 
och fästs i de yttre balkarna. En annan möjlighet är att ha fyra ensamstående ben som 
kan fällas upp som i figur 18. 

 

 
Figur 16: Koncept 3, Från sidan och underifrån. 
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Figur 17: Koncept 3, hopvikt. 

 
Figur 18: Koncept 3, ben. 
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4.6 Sållning av koncept 
Här nedan beskrivs hur de 3 olika koncepten sållades för att besluta vilket av dem som 
skulle vidareutvecklas. Någon form av data att grunda sitt val på är viktigt för att ta ett 
bra beslut. Av denna anledning togs beslutet att ställa upp en Pughs beslutmatris för att 
ranka de olika koncepten (se figur 19). 

Nio olika attribut valdes, utifrån dessa jämfördes de 3 olika koncepten. Attributen 
tilldelades en viktningspoäng med värde mellan 1 och 3 som anger hur viktigt just detta 
attribut anses vara för den nya produkten. Koncepten rankades för varje attribut: 
negativt, neutralt eller positivt (-1, 0 eller 1) beroende på hur de mätte sig jämfört med 
referenskonceptet.  Här valdes bord nr 8 från konkurrensanalysen som referenskoncept, 
detta val gjordes eftersom detta bords egenskaper sammanfaller bra med det bord som 
önskas utvecklas. De rankade attributen är som följande, här med de viktigaste 
attributen först:  

Attribut med vikt 3: Genomförbarhet, storlek hopfällt, uppskattad vikt. 

Attribut med vikt 2: Uppskattad stabilitet, design, lätt att montera. 

Attribut med vikt 1: Storlek, originalitet, uppskattat tillverkningspris. 

Många utav dessa attribut kan vara svåra att betygsätta, detta då koncepten fortfarande 
är i relativt tidigt skede. Betygen bestämdes då genom att en uppskattning gjordes om 
hur det färdiga resultatet skulle bli. 

 

Figur 19: Pughs beslutsmatris. 
Vid beräkning av poäng multiplicerades konceptens relativa poäng (-1, 0 eller 1) med 
viktningspoängen för varje attribut (1, 2 eller 3), dessa poäng sammanställdes sedan för 
att få fram en sammanlagd poäng för varje koncept. 

Koncept 1 fick en summa av 8 positiva poäng och 4 negativa poäng, vilket 
ger ett sammanlagt resultat på 4 poäng. 
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Koncept 2 fick en summa av 2 positiva poäng och 3 negativa poäng, vilket 
ger ett sammanlagt resultat på -1 poäng. 

Koncept 3 fick en summa av 6 positiva poäng och 6 negativa poäng, vilket 
ger ett sammanlagt resultat på 0 poäng. 

Koncept 1 fick här högst poäng, vilket innebär att koncept 1 kommer vara den primära 
idén att arbeta vidare med. 

4.7 Vidareutveckling av koncept 1 
I detta kapitel beskrivs vidareutvecklingen av koncept 1. Detta delas upp i 4 steg: först 
konstrueras bordsskivan, sedan benen och därefter fästena för att fästa benen vid 
bordsskivan. Steg 4 är att granska designen och att göra eventuella ändringar, detta görs 
med konsultation från Interal AB.  

 Bordsskiva 
Konstruktionen av bordsskivan kommer här att beskrivas. I detta ingår framtagning av 
modeller på de 5 delar som själva bordsskivan består av, leder mellan dessa delar och 
kantskydd längs med bordets kortsida. 
 



Genomförande 

24 

 Referenser till ingående delar 

De 5 delar som bordsskivan består av refereras till som A, B och C (se figur 20 nedan). 
Dessa 5 delar kommer också generellt refereras till som lameller. 

Figur 20: Referens. 

 Materialval 

Valet av material beskrivs här, att göra ett bra materialval är viktigt för att uppnå 
önskade krav, men också för att undvika en onödigt hög materialkostnad. 
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På Interals hemsida finns bland annat ett PDF dokument om olika aluminiumlegeringar 
[13], i detta beskrivs egenskaper och användningsområden för de olika aluminium-
serierna. Enlig denna PDF framstod 6000-serien som en möjlig kandidat. 6000-seriens 
användningsområden beskrivs i dokumentet som följande ”Vid anodisering, dekorativa 
föremål, Aluminiumprofiler (Stort användningsområde)”. Jämfört med de andra 
serierna som beskrivs i dokumentet så passar denna bäst. Med hjälp från företaget 
konstaterades att detta var rätt val. Tillsammans med Interal gjordes även valet att 
använda legeringen 6063-T6 [4]. Denna legering passar mycket bra för strängpressning, 
det är möjligt att åstadkomma tunn godstjocklek, legeringen har bra ytfinish vilket är 
viktigt för bordets estetiska resultat och dessutom är detta en mycket bra legering att 
anodisera. Materialet har hög resistens mot korrosion i de flesta miljöer, detta förstärker 
produktens livslängd. Värmebehandlat till grad T6 så har legeringen även relativt hög 
styrka, T6 har en sträckgräns på 2.15*10^8 N/m^2, sträckgränsen för obehandlat 
aluminium 6063 är som högst 1.3*10^8 N/m^2. 

 Godstjocklek 

Här nedan beskrivs valet av godstjocklek för lamellerna. Målet var att finna en balans 
så att konstruktionen blir robust utan att så mycket material används att maxvikten 
överstigs. 
Då lamellerna (A, B och C) först modellerades så gavs de en godstjocklek på 1.5 mm. 
Tanken var att dessa sedan skulle testas med hjälp av simuleringar för att bestämma 
ifall tjockleken måste ökas eller kan minskas. Den totala vikten på dessa delar 
(1*A+2*B+2*C) blev enligt SolidWorks verktyg för viktberäkning 5.77 kg. Med den 
adderade vikten från benen och diverse detaljer hade den totala vikten överstigit den 
önskade maxvikten på 6 kg. 

För att testa ifall det skulle vara möjligt att minska vikten genom att använda en tunnare 
godstjocklek så gjordes en simulering där en statisk kraft på 196 N lades på del B, detta 
gjordes med SolidWorks simuleringsplugin. Enligt kravspecifikationen ska bordet klara 
av en kraft på 392 N. Antagandet gjordes att denna kraft i de flesta fall sprids ut på 
minst två av lamellerna, detta är anledningen till att simuleringen gjordes med en kraft 
på 196 N. Denna kraft lades i kanten på delen, utspridd över en ruta på 60*215 mm (se 
bilaga 6). 

Den högsta spänning som uppmättes i denna simulering hittades i kanten, denna 
spänning låg på 3.56*10^7 N/m^2. Materialets sträckgräns är 2.15*10^8 N/m^2 vilket 
är drygt 6 gånger högre än den uppmätta spänningen. Den elastiska förskjutningen blev 
som högst 0.51 mm. 

Testet visade att det fanns möjlighet att minska godstjockleken, därför testades även en 
godstjocklek på 1 mm. 

Genom att minska godstjockleken från 1.5 mm till 1 mm på delarna A, B och C 
minskades den sammanlagda vikten på dessa delar med ca 32 % (från 5.77 kg till 3.94 
kg).  

Samma simulering som gjordes på del B med 1.5 mm tjocklek gjordes även på den nya 
delen med tjockleken 1 mm (se bilaga 7). 
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Här uppmättes den högsta spänningen till 8.82*10^7 N/m^2, vilket är mer än det dubbla 
resultatet från förra testet, dock är detta fortfarande bara ca 41 % av materialets 
sträckgräns. Den maximala förskjutningen blev här 1.68 mm. Detta resultat anses 
godtagbart, godstjockleken 1 mm valdes. 

Ett test gjordes även på en modell som föreställde hela bordsskivan, detta gjordes för 
att få ett ungefärligt mått på hur mycket skivan skulle deformeras totalt med en vikt på 
40 kg i mitten av bordet. Fixturerna var placerade vid benens fästpunkter (se bilaga 8). 
Den högsta förskjutningen blev här 6.66 mm, detta anses vara ett bra resultat då det är 
en stor yta som testats. Den högsta spänningen uppmättes till 9.97*10^7 N/m^2. 
Resultatet bedöms dock inte som 100 % pålitligt då delen som simuleringen gjordes på 
var en förenklad modell av sammansättningen, dock så anses säkerhetsmarginalen vara 
god nog för att kunna förlita sig på resultatet. 

 Leder 
För att bordsskivan ska kunna fällas ihop så krävs någon form av gångjärn mellan 
lamellerna. Vid val av vilken typ som skulle passa bäst till denna produkt så togs tre 
olika alternativ fram. 

Det första alternativet var att bygga in lederna som en del av de extruderade lamellerna, 
något i stil med det som visas i figur 21, denna bild är tagen ur Sapas 
konstruktionshandbok [12].  

Mycket tid lades ner här för att komma på en 
bra design för att få detta att fungera. Beslut 
togs efter ett tag att slopa denna idé, 
lösningen ansågs onödigt komplicerad. Även 
om en bra design som hade fungerat för 
samtliga leder hade funnits så hade ändå ett 
problem kvarstått. Problemet är att delarna 
skulle röra på sig i sidled, ett sätt att hålla fast 
delarna i sin position hade behövts. 
Slutsatsen drogs att denna lösning både hade 
varit svårare att verkställa och hade troligen 
gett ett sämre resultat än de två andra 
alternativen som kommer beskrivas härnäst. 

Båda de andra alternativen innefattar att använda så kallade ”pianogångjärn” [14]. 
Skillnaden mellan de två olika lösningarna är att i den ena lösningen används separat 
inköpta gångjärn och i den andra är de extruderade ihop med lamellerna (A, B och C), 
likt som i alternativ 1 (se figur 23). För att uppnå detta resultat måste material tas bort 
växlingsvis från de båda delarna, detta så att de passar ihop med varandra och så att 
mittenpinnen kan föras igenom öglorna. Att hitta ett sätt att stansa bort materialet hade 
vart det mest optimala. Ifall stansning inte är möjligt kan materialet avlägsnas med 
fräsning, detta kommer dock leda till en betydligt högre tillverkningskostnad. 

Figur 21: Led. 
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Ett test gjordes också med öppen ögla i gångjärnet (se figur 22). Tanken med detta var 
att det skulle bli billigare att tillverka på detta sätt. För att göra ett bra val så tillfrågades 
kontaktpersonen på Interal om detta, enligt honom var prisskillnaden minimal. Valet 
gjordes då att använda lösningen i figur 23 då detta alternativ kommer vara betydligt 
robustare. För att gångjärnens mittenpinnar inte ska glida ur sina positioner skruvas 
självgängade skruvar in i öglorna på var sida. 

 Spärr 

När bordet viks ihop behövs ett stopp som ser till att B 
delarna viks till samma vinkel. Utan ett stopp hade det 
var omöjligt att hålla ihop bordet utan att någon del 
glider iväg. Lösningen på detta problem blev att sätta 
spärrar på A delens gångjärn, en av dessa kan ses 
markerad med blått i figur 24. 

 

 Kantskydd 
Längs med bordets kortsidor kommer aluminiumprofilernas öppna kanter att vara 
blottade, dessa kanter måste få någon form av skydd. Syftet med skyddet är i första 
hand att skydda användarna från eventuella skador men det är även mycket viktigt för 
bordets utseende. 

Den vanligaste metoden hade varit att använda plastskydd som fästs i hålen. I det här 
fallet är dock plastskydd inte den mest optimala lösningen, detta eftersom profilerna är 
ganska stora. Dessutom har de olika delarna olika storlek och form, kantskydd för delen 
C kommer i synnerhet vara svårt att lösa på detta vis. 

Istället gjordes valet att skydda öppningarna på bordets kortsidor med en aluminiumplåt 
på var sida, dessa aluminiumplåtar är utformade för att passa in och stanna på plats (se 
figur 25). På bilden visas bordets kortsida och dess sidoplåt ovanför varandra, de röda 
linjerna indikerar hur sidoplåten ska placeras. 

Figur 23: Gångjärn. Figur 22: Gångjärn, öppnade. 

Figur 24: Spärr. 
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Figur 25: Sidoplåt. 

Skydden hålls fast med hjälp av ett elastiskt band som sträcker sig runt hela bordet (se 
figur 26). Denna lösning kommer även ett ge bordet ett unikt utseende. Sidoplåtarna 
spänns fast när bordet fälls upp, i hopfällt läge kan dessa förvaras i lamell A. 

 
Figur 26: Band, täckande. 

Utöver denna lösning togs även ett koncept fram där de båda sidoplåtarna har separata 
band (se figur 27). Denna metod kan medföra en något längre monteringstid, däremot 
ger denna lösning bordet ett lite annorlunda utseende vilket kan anses mer attraktivt.  
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Figur 27: Band, delat. 
Den snyggare designen anses kompensera för den eventuellt längre monteringstiden, 
därför valdes lösningen med separata band för de båda sidoplåtarna. 

Bandet kommer att vara gjort av grov väv, liknade sådant som används för spännband. 
Information om olika sorters väv hittades i ett inlägg på hemsidan ”Webbingproducts” 
[15]. Väv gjord av polypropen passar bra in på produktens krav. Polypropenväv har 
följande egenskaper som här är önskvärda: vatten-resistent, enkel att rengöra och tål 
påfrestning vid böjning och gnagande kanter bra. Materialet går även att göra elastiskt, 
vilket krävs för att spänna fast sidorna. På hemsidan ”Nationalwebbing” [16] finns detta 
material i diverse färger och mönster. Tygerna går att beställa med bredden 1.25″ (31.75 
mm) vilket passar bra till tjockleken på bordsskivan. För att fästa tyget vid sidoplåten 
används 8 stycken nitar. 

  Ben 
Nästa steg i utvecklingsprocessen var att konstruera benen. Bordsskivans konstruktion 
var i detta skede inte slutgiltigt bestämd, detta då fästen för benen måste implementeras 
efter att benens dimensioner fastställts. 
Vid utformning av bordets ben så ligger mycket fokus på att göra det enkelt för 
användaren att fälla upp och vika ihop dem. Samtidigt är det viktigt att benen och dess 
fästen är robusta nog för att uppfylla de krav som satts upp. 
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 Teleskopsfunktion 

För att de infällda benen ska få plats i det 
hopvikta bordet så är dessa uppdelade i 2 delar 
där den undre delen kan skjutas in i den övre, 
en så kallad ”teleskopsfunktion”. För att låsa 
fast benen i utfällt läge krävs någon form av 
spärr, den bästa lösningen som hittades var att 
använda ”snap-knappar” [8]. För att uppnå ett 
så stabilt resultat som möjligt så valdes 
dubbelsidiga knappar (se figur 28). 

 Dimensioner 

Benens totala längd ska vara 65 cm. Detta 
valdes då denna bordshöjd passar vanliga 
campingstolar bra. Längre ben hade även gjort 
det svårare att få plats med benen då de viks 
in. 
Två tester gjordes på benen för att bestämma 
vilka dimensioner som ska användas. I det 
första testet valdes godstjockleken 1 mm, den 
yttre delen hade storleken 20*20*350 mm och 
den inre 18*18*350 mm. SolidWorks 
Simulation användes för att simulera effekten 
av att någon knuffar på eller lutar sig mot 
bordet. Enligt kravspecifikationen ska bordet 
klara av en horisontell kraft på 196 N. Ifall en person lutar sig mot kanten av bordet 
kommer den mesta av kraften att ligga på endast två av benen, därför simulerades att 
halva denna kraft (98 N) lades längst ner på ett av benen, fästpunkten sattes högst upp 
(se bilaga 4). 
Resultatet visade en spänning på 1.41*10^8 N/m^2, detta är 66 % av materialets 
sträckgräns, vilken ligger på 2.15*10^8 N/m^2. Någon permanent deformation kommer 
därmed inte att uppstå. Däremot så flexade nederdelen av benet 28.5 mm från sin 
utgångsposition, detta kan betyda att bordet kommer att kännas något vingligt. Vad som 
dock inte togs med i testet var ”slider” delen och fästet (se 1 och 3 i figur 29), dessa 
medför ökad stabilitet.  
Efter denna simulering gjordes vissa ändringar på modellen för att öka dess stabilitet. 
Godstjockleken på den nedre delen ändrades till 1.5 mm. Längden på denna del ökades 
också med 5 cm, detta dubblerar längden där de två delarna sammangår (från 5 cm till 
10 cm). Med dessa ändringar gjordes en ny simulering (se bilaga 5). Förskjutningen vid 
benets fot blev här 22.81 mm, även om detta kan ses som något högt så anses detta 
resultat godtagbart. Bieffekten att vikten ökas ifall benen skulle göras mer massiva ses 
som ett större problem än att benen kan uppfattas något vingliga.  

 Benfästen 
Konstruktionen av fästena för att sätta fast benen i bordsskivan beskrivs här. Robusthet 
och enkel uppmontering var viktiga aspekter vid utformningen av dessa fästen. 

Figur 28: Snap-knapp. 
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Figur 29: Fäste, uppfällt. 

 
I figur 29 visas konceptet som togs fram för fästena, de olika delarna i bilden refereras 
till med siffrorna 1 - 3. Ett fyrkantigt hål har stansats ut ur bordsskivan, i vilket ett 
stöd/hållare i plast skruvas fast (1). Syftet med hållaren är att ge stöd åt och att hålla 
benen på plats. Längs bordets långsida ges benet även stöd från en arm med 45 graders 
lutning (2). Längs bordets kortsida kommer det mesta utav stödet från plasthållaren, här 
stöttas också plasthållaren upp av aluminiumkanterna. 
”Slidern”(3) som armen sitter fast i kan röra sig fritt längs med benet. I och med detta 
kan benet lyftas ut ur plaststödet och sedan vikas ner (se figur 30). Inuti hållaren (1) 
sitter 2 klämmor för att hålla benet på plats i uppfälld position (se figur 31). 
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Figur 30: Fäste, nedfällda ben. 

 

Figur 31: Genomskärning av hållare. 
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 Montering 

 
Figur 32: Montering. 

I figur 32 visas hur fästet monteras. Hållaren monteras med 4 stycken m4 skruvar (2 
stycken är fästa bakom benet på bilden), dessa skruvas mot en skruvskena. Runt om 
skenan sitter ett hölje, detta hölje håller skruvarna på plats då muttrarna dras åt. Det 
diagonala stödet fästs i samma skena, detta gör att rätt avstånd mellan hållaren och fästet 
för stöden hålls, m4 skruvar används även här. 

  Eventuella problem 
Den största risken med denna lösning är att benet inte får tillräckligt med stöd längs 
med kortsidan, detta skulle kunna innebära att fästet inte klarar av de belastningskrav 
som ställts. Det kan även vara svårt att få rätt toleranser mellan benet och hållaren så 
att det varken glappar eller blir allt för svårt att fästa benet. Det är också viktigt att välja 
rätt plast för att hållaren inte ska slitas ut. En annan risk som kan innebära att bordet 
inte klarar av specificerade krav är att del (3) från figur 29 glider uppåt vid kraft inåt på 
benet. Detta betyder inte bara att benet fälls in, utan det kommer troligen också innebära 
skada på hållaren. 

 Test på prototyp 

För att testa ifall benen har tillräckligt med stöd längs med bordets kortsida så byggdes 
en prototyp av ett benfäste. Hållaren 3D-printades, ett fyrkantigt stålrör användes som 
ben och en aluminiumskena användes som stöd. Resten av prototypen byggdes av 
skumplast (se figur 33 och 34). 
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Figur 33 Prototyp. 

Figur 35: Glapp. 

 
Figur 34: Prototyp. 

   
Testet gjordes med en dynamometer (se figur 36). Målet var här liksom i simuleringarna 
som tidigare gjorts att delen skulle kunna hantera krafter på 98 N utan att deformeras. 
Kraften på 98 N testades i alla fyra riktningar. I sidled (vinkelrätt mot stödet) började 
skummaterialet och plasten att deformeras smått vid ungefär 78 N. Testet gjordes sedan 
med en kraft på 127 N för att se vilka konsekvenser detta innebar. Denna 
säkerhetsmarginal på 29 N ansågs behövas då det diagonala stödet som använts här är 
något starkare än de som är tänkta att användas i den färdiga produkten.  
I figur 35 visas fästet efter testet, benet glappar nu längs kortsidan. Längs med bordets 
långsida höll fästet bra, här syns inga deformationer alls. 

 
Figur 36: Test. 

 

 



Genomförande 

35 

 Konsultation med Interal AB 
Ett möte med Interal AB har hållits, huvudsyftet med mötet var att granska och förbättra 
designen. Agendan vid detta möte var som följande: att räkna fram ett ungefärligt 
produktionspris, att diskutera tillverkningsmetoder och att identifiera ändringar som 
kan göras för att sänka produktionspriset eller höja kvalitén hos produkten. 

 Sidoplåtar 

Ett problem som identifierades var de rundade kanterna längs kortsidorna, att fräsa fram 
dessa hade kostat alldeles för mycket. Antingen så hade vassa kanter fått duga, eller så 
skulle en ny lösning behövas tas fram. Valet gjordes att designa om sidoplåtarna, om 
dessa istället strängpressas som profiler så kan de rundade hörnen ligga på dessa plåtar 
istället för på bordsskivan, detta kan göras till ett mycket lägre pris. 

 Leder 

Gällande gångjärnen så fanns inget 
bra sätt att avlägsna det material som 
måste tas bort. Att fräsa bort det hade 
blivit alldeles för dyrt och ifall 
stansning hade använts så hade detta 
behövts göras i två steg. Valet gjordes 
därmed att ändra designen för att 
möjliggöra enklare stansning som 
bara kräver ett slag. 
Detta gjordes genom att ge 
sidoväggarna en böjning inåt så att de 
bildar ett hålrum mellan varandra (se 
figur 37). Hela leden är nu utanför 
resten av delen och kan därmed 
stansas bort med ett slag. 

 Godstjocklek 

Det bestämdes också att godstjockleken på bordskivans lameller skulle ökas till 1.2 
mm, anledningen till detta var att delarna då skulle bli enklare och billigare att 
extrudera. Denna ändring ökade bordets totala vikt till 5760 g (tidigare 5080). Detta är 
en betydlig viktskillnad och försämrar hur väl produkten uppfyller syftet att vara lätt 
och smidig, dock är detta fortfarande under den uppsatta maxviken på 6 kg och anses 
därmed acceptabelt. 

 Ytor 

Strängpressning ger oftast inte perfekta ytor. På större delar kan detta leda till tråkiga 
och fula ytor där man kan se extrusionslinjer eller liknande. Detta kan lösas genom att 
ge ytorna struktur, t.ex. genom att slipa dem [17]. Valet gjordes istället att lägga till ett 
antal skåror i profilerna, vilket hjälper till att göra andra defekter mindre märkbara (se 
figur 38). Skårorna finns dock inte med i renderingarna, detta då ändringarna inte hann 
göras innan renderingarna togs fram. 

Figur 37: Ny led. 
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Figur 38: Skåror 

 Produktionspris 

En tabell togs fram där de uppskattade produktionspriserna och verktygskostnaderna 
för alla delar ställdes upp (se figur 39). Dessa priser är estimerade på modellen efter 
ovanstående ändringar. 

 
Figur 39: Produktionspris. 

Investeringen som krävs för alla verktyg till profiler och plastdetaljer uppskattades till 
ungefär 90000 kr. 
Det totala produktionspriset (inklusive kartong, frakt och tull) för bordet har uppskattats 
till ungefär 470 kr. Här räknas inte kostnaden för vävbanden in, detta då något pris för 
dessa inte tagits fram.  
Med detta produktionspris kommer det inte att vara möjligt att hålla marknadspriset 
under maxpriset på 1100 kr, efter egen vinst och en marginal för återförsäljare på i alla 
fall två gånger deras inköpspris så kommer det slutgiltiga priset för bordet hamna på 
minst 1400 kr. 
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4.8  Slutgiltiga modeller 
Nedan visas de renderingar som tagits fram på de slutliga CAD modellerna. Dessa 
renderingar har gjorts i KeyShot 5. 

 
Figur 40: Uppfällt bord. 

I figur 40 visas en rendering på det färdiga bordet i uppfälld position. Bordet är 654 mm 
högt och bordsskivan är 900 x 630 mm. Den totala vikten på bordet är 5760 g. 
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Figur 41: Hopvikt bord. 

I figur 41 visas bordet i hopfälld konfiguration. Det är i denna konfiguration som bordet 
kommer att bäras, antingen med hjälp av ett handtag på sidan längst bak på bilden eller 
i en väska. Bordets dimensioner är i detta läge som följande: 104 mm bred 158 mm hög 
och 900 mm lång. 

 
Figur 42: Benfäste. 
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I figur 42 visas ett benfäste inklusive stöd och slider. 

 
Figur 43: Plastfäste och skruvplattor. 

I figur 43 visas plastfästet där benet fästs, skruvplattor och dess höljen för montering 
kan också ses här. 
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Figur 44: Fot. 

 

Figur 45: Anodiserat grönt. 
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Figur 46: Anodiserat rött. 
Figur 45 och 46 är två exempel på hur infärgning vid anodiseringsprocessen kan 
användas för att ge bordet en ny stil. 
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5 Resultat 
Kapitlet ger en kort beskrivning och analys av arbetets resultat. 

5.1 Frågeställning 1: Var finns en öppning i marknaden för 
denna nya produkt? 
Denna första frågeställning är formulerad för att se till att arbetet drivs mot rätt mål, ett 
mål som innebär att den slutgiltiga produkten faktiskt uppfyller något som kommer att 
uppskattas av konsumenterna på den befintliga marknaden. 
För att kunna finna brister i marknaden gjordes en konkurrensanalys. Informationen 
som användes i denna analys samlades in både från internet men också genom besök 
hos diverse återförsäljare. Informationen sammanställdes i ett QFD (se bilaga 3), i 
”Now vs what” rummet (se 4.2.2) rankades de undersökta borden från 1 till 5 för hur 
väl de uppfyller diverse kriterier. De attribut som rankats lägst hos många av de 
undersökta borden var "kompakt", "enkel att bära" och "slittåligt". Dessa anses därför 
som bra egenskaper att ha med för att uppnå ett konkurrenskraftigt bord som fyller en 
väsentlig roll på marknaden. 
Utifrån detta resultat formades en produktdefinition (se 4.3). Stor konkurrenskraft kan 
ses för en produkt med dessa attribut. De olika egenskaper som eftersträvats för att 
lyckas fylla befintliga svagheter på marknaden är som följande: 

• Lätt att bära. 

• Låg vikt. 

• Kompakt. 

• Slittåligt. 

• Något högre pris än medelborden. 

5.2 Frågeställning 2: Vilka krav måste produkten uppfylla för 
att nyttja dessa öppningar? 
Frågeställning nummer 2 sätter grunden för arbetet genom att fastställa de krav som 
bordet måste uppnå. 
En kravspecifikation sammanställdes (se 4.4) för att definiera vilka krav som måste 
uppfyllas för att nyttja de svagheter som identifierats på den befintliga marknaden. Här 
bestämdes vilka mått som var godtagbara, hur mycket bordet fick väga, vilka krafter 
det måste kunna stå emot och hur högt priset får vara. 
Följande krav ställdes på produkten. 

• Bordets totala vikt får inte överstiga 6 kg. 

• Hopvikt ska bordets dimensioner inte överstiga 200 x 200 x 1000 (mm). 

• Bordet ska klara av krafter på 392 N lateralt och 196 N horisontellt. 

• Konsumentpriset ska inte överstiga 1100 kr. 
Ett campingbord som uppfyller dessa krav anses fylla den lucka i marknaden som 
tidigare identifierats. 
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För att specificera vilka funktioner som skulle implementeras sammanställdes även en 
funktionsanalys, denna visar också hur bordets olika funktioner hänger ihop. 
Funktionsanalysen visar de funktioner som anses vara väsentliga för att uppnå kraven 
men visar även de funktioner som är önskvärda men inte nödvändiga. 

5.3 Frågeställning 3: Hur kan bordet konstrueras för att 
uppfylla dessa krav? 
Den sista frågeställningen ger svar på hur resultaten från de tidigare frågeställningarna 
kan användas för att framställa en kvalitativ produkt. 
Det finns självklart många lösningar på hur ett campingbord kan utformas för att klara 
av kraven. Tre stycken koncept som ansågs uppfylla kraven togs fram. Enligt Pughs 
beslutmatris var konstruktionen i koncept nummer 1 den som bäst uppfyllde de uppsatta 
kraven.  
För att uppfylla kraven angående bordets storlek i hopfälld form så har bordsskivan i 
det slutgiltiga konceptet delats upp i 5 olika delar. Dessa kan vikas ihop med hjälp av 
pianogångjärn. Dessa gångjärn extruderas som en integrerad del av lamellerna som 
bordsskivan består av, detta för att försöka hålla produktionskostnaderna inom det 
bestämda prisintervallet.  
För att benen ska få plats att vikas ner då bordet fälls ihop kan dessa skjutas ihop med 
en så kallad teleskopsfunktion. Benen låses i utfällt läge med ”snapp-knappar”. Som 
skydd för bordsskivans kortsidor används extruderade aluminiumplattor med rundade 
kanter, dessa hålls på plats med hjälp av elastiska band. Materialet som används för 
bordsskivan och benen är aluminium 6063-T6, att legeringen är värmebehandlad till 
grad T6 innebär högre styrka och stabilitet. Ytorna förstärktes med hjälp av anodisering, 
vilket ökar dess slittålighet.  
Då varken tid eller budget funnits för att ta fram en prototyp av produkten så är de 
simuleringar som gjorts den bästa indikationen som finns på hur väl bordet kommer 
uppfylla lastkraven. Resultatet av dessa simuleringar visar på att bordet tål de laster 
som listats. 
För att uppnå den låga vikt som önskades så har flera olika godstjocklekar på delarna 
testats. Tanken var att hålla dem så tunna som möjligt utan att resultatet blir för ostabilt. 
Godstjockleken för bordskivan fick dock ökas från 1 mm till 1.2 mm, fastän 1 mm 
ansågs stabilt nog. Detta gjordes för att delarna skulle bli lättare att tillverka. 

 Jämförelse av resultat med produktdefinition och produktkrav 
Den färdiga modellen anses sammanfalla väl med dess beskrivning i 
produktdefinitionen, det är ett lätt och slittåligt bord som enkelt går att fälla ihop och 
bära med sig. Det är också stort nog för de ändamål som beskrivits. Produktionspriset 
har däremot beräknats bli något högt. 
Här nedan jämförs resultatet med de krav som ställdes upp. 

Vikt 

Den högsta tillåtna vikten bestämdes till 6 kg. Den slutgiltiga vikten blev 
5.76 kg, detta ligger under maxvikten med en marginal på 4 %. 
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Eftersom bordets vikt ligger under den högsta tillåtna vikten på 6 kg så 
anses dess vikt inte bidra med några större problem för användaren då han 
eller hon ska flytta det. 

Mått hopfällt 

I hopfällt läge sattes maximimåtten till 200 x 200 x 1000 (mm). Måtten 
på den färdiga modellen blev 104 x 158 x 900 (mm). 

Då bordets hopfällda mått nått kraven med marginal så kommer inte heller 
dess storlek vara till något besvär då bordet ska bäras. 

I och med att produkten uppfyller både vikt och storlekskraven så anses 
kravet att bordet ska vara lätt att bära uppfyllt. 

Belastning 

Kraven att bordet ska klara av krafter på 392 N lateralt och 196 N 
horisontellt testades genom simuleringar (se bilaga 4, 5, 6, 7 och 8). 
Resultaten från dessa simuleringar visar att dessa krafter kan hanteras väl. 
Ett test på en prototyp av benfästet gjordes också, detta test kan dock vara 
något opålitligt (se punkt 4.7.3.3). 

Eftersom simuleringarna som gjorts visar på att lastkraven uppfyllts så 
görs antagandet att bordet kommer att vara relativt stabilt, vilket då passar 
överens med produktbilden som målats upp i kapitel 4. Det finns dock en 
möjlighet att benfästena inte kommer att vara robusta nog, en mer 
noggrann prototyp skulle behöva byggas för att testa detta. 

Pris 

Det tänkta prisintervallet sattes mellan 700 och 1100 kr. Detta anses inte 
uppnåbart då produktionskostnaden för ett bord beräknats till ca 470 kr. 
Med denna produktionskostnad uppskattas konsumentpriset till minst 
1400 kr, 300 kr över det maxpris som har satts upp. 
En anledning till detta är ovisshet angående hur stor del av 
försäljningspriset som går till återförsäljaren, detta skulle kunna ha 
undvikts genom en noggrannare undersökning innan arbetet påbörjades. 

Detta innebär stora problem för produkten. Bordet skulle nu behöva 
konkurrera med produkter i en högre prisklass, vilket är högst tveksamt 
ifall det kan. 

För att kunna nå det önskade prisintervallet så måste drastiska ändringar 
av designen göras. I efterhand har insikten gjorts att koncept nr 2 troligen 
hade varit billigare att tillverka, därmed är det möjligt att detta koncept 
hade varit ett bättre val. 

En annan möjlighet för att sänka marknadspriset skulle vara att sälja 
produkten själv via internet för att på så sätt undvika det påslag som 



Resultat 

45 

försäljning via återförsäljare innebär. Detta var däremot inte den 
ursprungliga tanken och ses därför inte som en önskvärd lösning. 

Den bästa möjligheten för produkten anses istället vara att öka dess 
kvalité och på så sätt sikta på en högre prisklass. Detta kommer däremot 
leda till något högre konkurrens då marknadsluckan för bord inom 
prisintervallet 700 – 1100 kr inte utnyttjas. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete. 

6.1 Planering 
Gantt-schemat som skapades innan arbetet påbörjades följdes till en början noggrant, 
dock blev det svårare och svårare att följa schemat ju längre arbetet pågått. Problemet 
var dels att arbetsmomenten blev förskjutna, mycket på grund av att tidsåtgången för 
flera av momenten var svåra att bedöma. Det tillkom dessutom många moment som 
missats att föras in i schemat, vilket vidare bidrog till förskjutningen. 

6.2 Syfte 
Syftet att beskriva samt utföra en del av produktutvecklingsprocessen för ett 
campingbord är uppfyllt. En möjlig marknad för produkten har hittats och en 
grundläggande modell för hur detta bord kan se ut och tillverkas har tagits fram. Dock 
behövs en del ytterligare tester på bordet göras och vissa detaljer kan behöva finslipas 
något. 

6.3 Metoddiskussion 
De metoder som har använts har fungerat bra för det arbete som gjorts, det är metoder 
som lärts ut under studietiden och har därmed ansetts pålitliga. Däremot anses nu i 
efterhand att ett bättre resultat möjligen skulle kunnat uppnås ifall mer tid hade lagts på 
planering av vilka metoder som skulle användas innan arbetet påbörjades. I detta arbete 
har istället metoder ofta valts under arbetets gång. Hade examensarbetet gjorts på nytt, 
hade denna gång en konsumentundersökning utförts för att fastställa vad som 
konsumenterna verkligen värdesätter hos ett campingbord och vad det är de tycker 
saknas på marknaden idag. Konkurrensanalysen skulle också gjorts noggrannare för att 
mer i detalj följa den metod som beskrivs i The Mechanical Design Process [9]. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I teorin uppnår konstruktionen i det slutgiltiga konceptet de fysiska krav som ställts, det 
enda krav som inte uppnåtts är det angående maxpriset.  
Bordets mått är inom de uppsatta gränserna, både uppfällt och nedfällt. För att testa att 
kraven för belastningar uppnåtts så har simuleringar gjorts. Alla delar har klarat 
maxbelastningarna utan permanent deformation, detta med marginal, därför anses 
resultatet godkänt. Däremot visade benen vid tester viss elastisk deformation, även om 
detta inte medför något kritiskt fel så påverkar ostabiliteten som detta orsakar 
kvalitetskänslan. Det är dock svårt att säga exakt hur stabilt bordet kommer att kännas 
utan en fullskalig prototyp. 
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Testet som gjordes på prototypen av benfästet kändes lovande, men på grund av 
deformationen i materialet så säger detta test inte allt för mycket. För att undvika detta 
problem så borde ett annat material ha valts. Alternativt så borde modellen förstärkts 
med aluminium runt hållaren. Helst hade en helt ny prototyp, mer lik originalmodellen 
tagits fram för att göra vidare tester, tyvärr fanns ingen tid för detta. Denna prototyp 
borde även kunna demonstrera mekanismen för uppfällning och nedfällning av benen. 
Delar såsom det diagonala stödet skulle gjorts i rätt material och godstjocklek, vilket 
hade inneburit ett mer pålitligt resultat vid tester på prototypen. 

6.5 Vidare arbete eller forskning 
Om beslut tas att produkten ska vidareutvecklas efter detta arbete så bör bordets alla 
ingående delar mer noggrant ses över. Ett val om vilken plast som ska användas till 
hållaren för benen måste göras. Konstruktionsunderlag måste tas fram, här måste 
optimala toleranser räknas ut. En fullskalig prototyp borde byggas, detta är viktigt för 
att se hur bra det fungerar att fälla upp och ner bordet. Det är även svårt att utan en 
fullskalig prototyp se hur bra en produkts estetik fungerar, kanske framkommer det att 
någon dimension borde ändras. Prototypen kommer även kunna användas för att utföra 
fler fysiska tester.  
Eftersom priskravet inte har uppnåtts så borde åtgärder vidtas för att få fram en 
konkurrenskraftig produkt. En av följande två åtgärder skulle kunna vidtas. Den första 
är att helt enkelt försöka pressa ner produktionspriset genom att designa om bordets 
olika delar. Den andra åtgärden är att försöka öka känslan av kvalité hos produkten och 
därmed kompensera för det höga priset. Den sistnämnda åtgärden är nog den mest 
realistiska då det troligtvis kommer att vara svårt att sänka kostnaderna i tillräckligt hög 
grad och samtidigt bevara bordets identitet.   
National Webbing Products co. måste kontaktas. Frågan är om de exporterar till andra 
länder, säljer de inte till Sverige måste annan leverantör för banden hittas. 
Olika färgkombinationer av band och bordsskiva måste testas, kanske kan även band 
med passande mönster hittas. Undersökningar hos användare om vilka kombinationer 
de tycker ser bäst ut borde göras. 
Om valet görs att bordet inte ska ha ett handtag kommer en väska eller liknade behövas 
för att bära bordet i. Då tyg inte är Interals område borde väskan designas av ett 
utomstående företag, det är dock viktigt att den designas på ett bra sätt som uppfyller 
bordets syfte att vara enkelt att transportera. Enligt min bedömning är det ett bättre 
alternativ att bara ha band att bära bordet med, detta då en väska skulle öka priset på en 
redan dyr produkt.
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens Bilagor. 
 

Bilaga 1: Gant schema. 

Bilaga 2: Länkar till konkurrenter. 

Bilaga 3: QFD. 

Bilaga 4: Ben simulering 1, 1 mm godstjocklek. 

Bilaga 5: Ben simulering 2, 1.5 mm godstjocklek. 

Bilaga 6: Del B simulering 1, 1.5 mm godstjocklek. 

Bilaga 7: Del B simulering 2, 1 mm godstjocklek. 

Bilaga 8: Simulering, hela bordsskivan, 1 mm godstjocklek. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

1:http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-
forvaring/Campingbord-hopfallbart-2000034031/ 

2:http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-
forvaring/Picknickbord-med-4-pallar-2000034251/ 

3:http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-
forvaring/Campingbord-2000037543/ 

4:http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Bo-och-
sova/Mobler/Campingbord-2000034187/ 

5:http://www.clasohlson.com/se/Campingbord-Asaklitt/31-5254?showRatings=true 

6:http://www.clasohlson.com/se/Campingbord-med-stolar-Asaklitt/31-1250 

7:http://www.clasohlson.com/se/Campingbord-Asaklitt/Pr311168000 

8:https://www.xxl.se/mackenzie-aluminiums-bord/p/1059938_1_style 

9:https://www.xxl.se/phoxx-set-med-vikbara-stolar-och-bord-i-
aluminium/p/1091073_1_style 

10: http://www.naturkompaniet.se/helinox-table-one 

11:https://jysk.se/utemobler/bord/camping/campingbord-holmen-61x120cm-
stal?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner 

12:https://jysk.se/utemobler/bord/camping/campingbord-kuleskog-74x182cm-
stal?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner 

13:https://www.bauhaus.se/campingbord-hillerstorp-eredu-70x70cm-
gra.html?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
#full-description 

14:https://www.bauhaus.se/campingbord-hillerstorp-eredu-115x70cm-
gra.html?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner 

  

http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-forvaring/Picknickbord-med-4-pallar-2000034251/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-forvaring/Picknickbord-med-4-pallar-2000034251/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-forvaring/Campingbord-2000037543/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Mobler-och-forvaring/Campingbord-2000037543/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Bo-och-sova/Mobler/Campingbord-2000034187/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Bo-och-sova/Mobler/Campingbord-2000034187/
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Bilaga 3 
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Max spänning: 1.407*10^8 N/m^2. 
98 N belastning. 
Storlek: 20x20/18x18. 
Godstjocklek: 1 mm. 
Förskjutning: 28.48 mm. 

Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 
98 N belastning. 
Storlek: 20x20/18x18. 
Godstjocklek: 1.5 mm. 
Högsta spänning: 1.360*10^8 N/m^2. 
Förskjutning: 22.81 mm. 
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Bilaga 6 

 
196 N belastning. 
Godstjocklek: 1.5 mm. 
Högsta spänning: 3.56*10^7 N/m^2. 
Förskjutning: 0.51 mm. 
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Bilaga 7 

 
 
196 N belastning. 
Godstjocklek: 1 mm. 
Högsta spänning: 8.82*10^7 N/m^2. 
Förskjutning: 1.68 mm. 
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Bilaga 8: 

 
392 N belastning.  
Godstjocklek: 1mm. 
Förskjutning: 6.66 mm. 
Högsta spänning 9.97*10^7 N/m^2. 
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