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Förord 

Ett stort tack till Carl-Johan Lundberg, regionchef för Deltagruppen AB i 

Jönköping, som föreslog idén från början.  

 

Jag vill också passa på att tacka Karl-Olof Axelsson och Jan Erik Thelander på 

Qumex Materialtekniska AB för deras hjälp med material analys på IKEA:s 

kopplingsbeslag. 

 

Tack till Christer Lindström, konstruktör, och Johan Andreasson, 

konceptutvecklare på IKEA:s utvecklingsavdelning i Älmhult, för visat intresse 

för det slutgiltiga konceptet och deras goda feedback och uppmuntran. 

 

Ett stort tack till Salem Seifeddine, teknologie doktor och tillförordnad 

universitetslektor komponentteknologi med inriktning gjutning på Tekniska 

Högskolan i Jönköping, för hjälpen med kostnadsuppskattning i CES 2007 

databas. 
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Abstract 

The project has been implemented in collaboration with Carl-Johan Lundberg 

on Deltagruppen Ltd in Jönköping. Problem introduction comes from Carl-

Johan's own experience from the hotel sector.  

The problem that all hotels has is that they sell two products, i e. simple - and 

double rooms. Persons that travel in companies do not desire always to share 

bed.  

Focus in the work is to develop a product that holds together two simple beds 

and forms double bed, concurrent that it goes that converters to two simple bed 

without needing to disassemble the product and be done invisible. 

A result with the work is a product that meets everyone the nonplussed 

requirements on function and cost. 
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Sammanfattning 

Projektet har genomförts i samarbete med Carl-Johan Lundberg på 

Deltagruppen AB i Jönköping. Frågeställnigen kommer från Carl-Johans egen 

erfarenhet från hotellbranschen. Problemet som alla hotell har är att de säljer 

två produkter, dvs. enkel- och dubbelrum. Personer som reser i sällskap önskar 

inte alltid att dela säng. 

Fokus i arbetet är att ta fram en produkt som håller ihop två enkelsängar och 

bildar dubbelsäng, samtidigt som det går att konvertera till två enkelsäng utan 

att behöva demontera produkten och göras osynlig. 

Resultat med arbetet är en produkt som uppfyller alla de ställda kraven på 

funktion och kostnad. 
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1 Inledning 

Examensarbetet utförs i samarbete med Carl-Johan Lundberg som är regions 

chef för Deltagruppen AB. Ett konsultföretag inriktat på tjänster inom 

industriell teknik. Uppdraget är att utveckla ett kopplingsbeslag för 

sammanfogning av resårbottnar. 

Målsättningen med uppdraget är att utveckla en produkt som är 

kostnadseffektiv och som funktionsmässigt riktar in sig mot den professionella 

marknaden såsom hotellbranschen.  

 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Deltagruppen AB är ett konsultföretag som inriktar sig på tjänster inom 

industriell teknik. Företaget startade år 2000 på initiativ från Spannet AB först 

med ett kontor i Malmö men sedan har företaget utvidgats med kontor i 

Helsingborg, Göteborg, Västerås och Jönköping. 

Företaget fortsätter sin expansion genom tillväxt på befintliga och nya orter i 

Sverige. Genom att bemöta kunder med kompetens, engagemang, 

kostnadseffektivitet och kvalitet stärks relationen mellan uppdragsgivare och 

uppdragstagare. Deltagruppen erbjuder sina kunder kvalificerade tjänster inom 

mekanisk konstruktion, produkt- och produktionsutveckling samt 

processteknik. 

Företaget anser sig själva vara attraktiv som arbetsgivare då de skapar 

utveckling för sina medarbetare. Genom att ställas inför nya utmaningar, 

varierande uppgifter, utbildning och tillgång till de senaste tekniska 

arbetsverktygen höjs kompetensnivån ständigt. 

 

1.2 Bakgrund 

Uppgiften baserar sig på ett problem som Carl-Johan Lundberg stött på under 

hans tid som hotellchef. Problemet för de flesta hotell är att det finns två 

produkter att sälja, dvs. enkelrum och dubbelrum, men för lite flexibilitet för att 

utnyttja resurserna till maximum.  

Gäster som kommer på besök och är i sällskap vill inte alltid dela säng men vill 

dock sova i samma rum. För ett hotell är det inte lönsamt att ha dubbelsängar 

då det inte är möjligt att hyra ut rummet för de som inte vill dela säng.  

För att rummen ska vara flexibla så krävs det att det är två enkelsängar som går 

att sätta ihop eller flytta isär vid olika gästers behov.  

Kravet då sängarna sätts ihop är att de inte flyttas isär under 

användningstillfället. För det ska vara möjligt behövs det någon sorts koppling 

mellan sängarna som ger den flexibiliteten samtidigt som den är stabil och 

robust vid användning.  



Inledning 

6 

Det som finns på marknaden idag erhålls av IKEA ett kopplingsbeslag som 

håller ihop två sängar men dock för permanenta lösningar. Figur 1 här nedan är 

exempel på en sådan produkt. Det behövdes en produkt som var mer flexibel 

men uppfyllde samma grundfunktion som den som redan finns på marknaden. 

 
Figur 1: Kopplingsbeslag för resårbottnar från IKEA 

artikelnummer:30024943,( källa www.ikea.se). 

 

 

1.3 Syfte och mål 

Projektets omfattning är av den storlek för att passa examensarbetets 10 poäng 

och är viktig då det behövs en produkt som lämpar sig mot hotellbranschen. 

Syftet med projektet är att utveckla en produkt och att bredda kunskaperna 

inom produktutveckling då författarens utbildning är inom samma område. 

Viktiga steg i projektet är att en patentundersökning genomförs för att sedan 

kunna gå vidare med konstruktions utveckling och till sist en 

kostnadsuppskattning på den utvecklade konstruktionen.   
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1.4 Avgränsningar 

För att projektet inte ska bli för omfattande och överskrida tidmässigt mer än 

10 poäng så har vissa prioriteringar gjorts. Det som inte kommer att omfattas 

av arbetet är byggnad av prototyp, simuleringar med hjälp av FEM 

beräkningsprogram, omfattande material analys och kostnadsjämförelse för 

material val.  

Det slutgiltiga konceptet kommer inte att presenteras med bilder eller ritningar i 

rapporten på grund av sekretesskäl då konceptet har skapat en möjlighet för 

tillverkning och lansering som en färdig produkt. 

 

1.5 Disposition 

Under genomförandedelen beskrivs vilka idéer som har genererats under 

uppdragets gång samt vilka som har tagits vidare för ytterligare utveckling. 

Resultat av det slutgiltiga konceptet kommer att beskrivas på så sätt att den inte 

avslöjar dess utseende utan endast funktion. Slutsats och diskussion beskriver 

hur arbetet har fortgått samt vilka hinder har uppstått under arbetets gång. 
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2 Genomförande 

Projektet genomfördes metodiskt steg för steg för att enkelt kunna följa en röd 

tråd och bättre få förståelse för problemet. För att bäst sätta sig in i uppgiften 

genomfördes en konkurrentanalys. Nästa steg var kravspecifikation och en 

patentundersökning för att sedan kunna gå vidare med att generera idéer och 

olika förslag till koncept. 

 

2.1 Konkurrentanalys 

IKEA är kända för sina billiga produkter och bland världens ledande företag 

inom möbelbranschen. Deras produkter håller en god kvalitet till ett rimligt 

pris. Det gör det svårt för andra att konkurrera med IKEA:s produkter. 

Kopplingsbeslaget som IKEA [1] säljer är en enkel konstruktion där 

grundfunktionen uppfylls och samtidigt håller kostnaderna nere. 

Konstruktionen är sådan att det krävs två bockningar och stansning av två hål 

för infästning. Materialet som används är ett kolstål där man har varmförzinkat 

med ett aluminium/zink bad. Detta gör att produkten inte kräver en 

efterbehandlingsprocess samt att korrosion hindras av legeringen.  

Konstruktionen på detaljen är sådan att de bockade delarna skiljer sig från 

varandra.  

Figur 2 nedan visar den ena bockade sidan som är rak för att kunna passa in 

innanför sängstommen för att underlätta fastmontering i ramen på resårbotten. 

Dess funktion är att fungera som stopp vid fastskruvning då den ska tryckas 

emot insidan av ramen. På grund av att det har införts en standard på 

resårbottenramar, gör det att längden av detaljen som sticker ut från sängen 

alltid är den samma. 

 
Figur 2: Rakt bockad sida (Kopplingsbeslag för resårbottnar från IKEA 

artikelnummer:30024943, källa www.ikea.se). 
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Figur 3 nedan visar den andra bockade sidan som är något böjd och gradad för 

att underlätta montering av den resårbotten som ska hållas fast. Böjningens 

funktion är att vid montering göra det enkelt att passa in sängen då den måste 

lyftas på för att sedan klämmas mot den motstående sängens ram. För att 

personen som utför monteringen inte ska behöva se detaljen, fungerar böjen 

som glidspår för sängen att passa in. 

 
Figur 3: Bockad sida med böjning (Kopplingsbeslag för resårbottnar från IKEA 

artikelnummer:30024943, källa www.ikea.se). 

 

Figur 4 nedan visar produktens grundfunktion då sängarna hålls fast av den 

monterade produkten. 

Figur 4: Två 90*200 cm resåbottnar. 
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2.2 Kravspecifikation 

Produkten skall: 

 FU1: kunna gömmas utan demontering 

 FU2: vara skjutbar 

 FU3: vara vikbar/vridbar 

 FU4: inte överskrida 44 kr/st vid produktion av 200 000st 

 FU5: inte vara lackerad 

 FU6: inte rosta 

 FU7: inte lämna fläckar 

 FU8: tåla en belastning på 100 N i vågrät riktning 

 FU9: kunna handskas utan instruktion 

  FU10: underlätta påmontering av säng 

 

 

Formulering av krav: 

 Produkten riktar sig i första hand till kunder inom hotellbranschen men 

ska kunna användas även av den enskilda kunden. 

 Produkten måste uppfylla minst den ursprungliga funktionen utan 

problem eller hinder som redan uppfylls av konkurrenternas detalj. 

 Vid skiftning får dubbel- till singelbädd skall produkten kunna gömmas 

undan för att inte synas eller orsaka eventuella skador utan att behöva 

monteras ner. 

 Vid en storskalig tillverkning skall kostnaden vara högst 44kr/st eller 1/3 

av försäljning priset som inte bör överskrida 100kr. 

 För att inte lämna fläckar på sängklädsel eller riskera visuella defekter 

skall produkten inte lackeras men bör efterbehandlas för att motverka 

korrosion, om materialet kräver det. 

 Produkten skall tåla en belastning som kan uppstå för att hindra att 

sängarna glider från varandra, dvs. en vågrät belastning på 100 N. 

 I hotellbranschen kommer produkten att monteras på sängarna av en 

servicetekniker eller en person ansvarig för tekniskunderhåll, men den 

kommer att hanteras och användas av städpersonal vilket sätter krav på 

användarvänlighet. 
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2.3 Patentundersökning 

Patentundersökningen genomfördes med hjälp av databaser som finns 

tillgängliga på internet och är knutna till både svenska och internationella 

patentansökningar. Databaser som användes är Google Patent search [2] och 

European Patent Office [3]. 

De sökord som användes genererade stor mängd av träffar men endast två 

patent var nära den anknytning som IKEA:s produkt och dess funktion 

omfattar. Dessa två patent beskriver olika sätt att fästa ihop huvudgavel till en 

säng eller till en sängram (se bilaga 1 och 2). Men dessa patent har varit 

registrerade sedan 1973 vilket betyder att de inte gäller längre på grund av att 

den längsta tiden som ett patent är giltigt är 25 år. 

Inga andra patent kunde hittas som omfattar funktionen för att fästa två sängar 

eller resåbottnar till varandra. Det fanns inte heller något patent som omfattar 

produkten från IKEA. 

Det gjorde att uppgiften inte begränsades av några patent som skulle behöva tas 

hänsyn till.  

 

Sökord: 

 Bedframe connector 

 Bedframe joiner 

 Sängbygel 

 Kopplingsbeslag 

 Sängram montering  
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2.4 Idégenerering 

Ganska tidigt i projektet genererades idéer på olika lösningar till de krav som 

ställdes på produkten. Det första som skulle lösas var att produkten inte skulle 

vara synlig då sängarna separerades och produkten inte användes. Anledningen 

till att produkten ska hållas gömd är att den inte ska kunna påverka kundernas 

intryck av hotellet under deras vistelse och att den inte ska ha möjligheten att 

orsaka några skador för kunden då sängen används som singelbädd.  

Skador som kan uppkomma om produkten inte smälter in i sänggaveln eller är 

undangömd är att en person som går nära sängen kan sticka sig eller slå sig på 

den hårda metallen.  

Den första lösningen på det problemet var att den skulle göras skjutbar med ett 

skyddsöverdrag i plast eller tyg med matchande färg till sängen. Den skulle 

skjutas in mot sängens långsida och med hjälp av överdraget smälta in i 

sängstommen. Men det skulle leda till att överdraget riskerade att slitas ut efter 

viss tids användning samt att kostnaden för produkten skulle bli för hög. 

Då skjutfunktionen introduceras som dellösning, behövs en ytterligare funktion 

som gör att den upphöjda delen som ska hålla sängarna tryckta mot varandra 

sedan ska kunna vikas ihop eller vikas ner under sängen då den inte används. 

Funktionen skulle likna en gångjärnsrörelse som samtidigt inte tillåter 

ofrivilliga rörelser. Det menas med, när den är i uppvikt läge krävs en 

låsfunktion så att det vid montering av sängen inte räcker med att nudda den 

uppvikta delen, för att den ska fällas ner, utan hålla sig kvar i upprett läge. 

Denna låsanordning behövs för att inte tillåta dessa rörelser men ska göra det 

lätt att låsas upp av en person för att fällas ihop igen. För att hålla kostnaderna 

nere så får den funktionen inte vara för komplicerad utan det krävs enkla 

lösningar. 

Så efter att dessa funktioner etablerades som de huvudfunktionerna som skulle 

uppfyllas, användes det som en viktig aspekt vid sållning av idéer. De koncept 

som ansågs ha lösningen eller dellösningar användes för vidare utveckling och 

idégenerering.  
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2.5 Konceptbeskrivning 

De idéer som genererades bidrog till att några koncept kunde skissas upp som 

grund att jobba vidare på. Dessa koncept blev ganska lika varandra med små 

justeringar på varje. Efter vidare idégenerering skapades andra koncept som 

skildes ifrån varandra och med olika förslag på lösningar som löste 

huvudfunktionerna.  

 

2.5.1 Koncept nr 1 

Detta koncept baserades på att den skjutbara funktionen löstes med två lösa 

detaljer som monteras ovanpå varandra och hålls ihop av en skruv eller nit för 

att kunna glida i ett spår. Figur 5 nedan visar skjutfunktionen. 

 

  

Figur 5: Koncept nr 1, skjutfunktion. 

 

Detalj 1 i figuren är den del som ska fästas fast i sängen och detalj 2 kommer 

att hållas tryckt mot detalj 1 med en skruv. För att hindra okontrollerade 

rotationer längs planet placeras riktare på detalj 1 yta och styr detalj 2 i dess 

spår. Riktaren är i form av påbyggt material som detalj 2:s spår glider runt. 

  

1 

2 

Skjut riktning 
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För att sängen ska kunna hållas på plats så är det två delar som viks upp vid 

användning. Figur 6 nedan visar den funktionen som gör det möjligt att vika 

ner för att sedan skjuta in detaljen under sängen. 

 

 

Figur 6: Koncept nr 1, vikbar funktion som ska hålla sängen på plats. 

 

För att kunna begränsa rörelsen av detalj 3 då den viks ner eller upp 

introducerades en stopp funktion i konstruktionen. Figur 7 nedan illustrerar den 

konstruktionen. 

 

 
Figur 7: Koncept nr 1, stoppfunktion. 

 

Då detalj 3 hade vikts upp för användning och en säng ska lyftas på plats 

upptäcktes ett problem. Det var att detalj 3 riskerar att oavsiktligt vikas ner om 

sängen inte lyftes tillräkligt och kom i kontakt med den uppvikta detaljen. Det 

saknades en lås funktion eller ett stopp som hindrar detta från att ske. 

 

Vik riktning 

Skjut riktning 

 

3 
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Figur 8 nedan visar hela konceptet sammansatt med alla detaljer monterade och 

redo att monteras fast på sängramen. 

 

 
Figur 8: Koncept nr 1, alla detaljer på plats. 

 

Sammanfattning: 

Konceptet uppfyller de huvudfunktioner som ställdes som krav att uppfylla 

dock med en ny problemställning som gör att konceptet inte är helt accepterbar. 

Den enkla konstruktionen bidrar till att kostnaderna håll sig nere men genom 

att implementera fler och mer komplexa lösningar ökar kostnaden avsevärt. 

Fördelar: 

+ Konceptet uppfyller krav: FU1, FU2, FU3, FU5, FU6, FU7 

Nackdelar: 

– Konceptet klarar dessa krav sämre eller inte alls: FU4, FU8, FU9, FU10 
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2.5.2 Koncept nr 2 

Detta koncept är den som sticker ut mest på grund av att den inte uppfyller 

huvudfunktionerna som grund för konceptets utseende och funktion. Konceptet 

är baserat på en enkel funktion där man använder sig av enkla medel för att 

ihop hålla två sängar.  

Tanken är att detaljen finns monterad på två sängar och inte behöver tas bort 

vid konvertering från dubbel- till enkelsäng. Då detaljen sitter kvar på sängen 

ska den monteras på sängramen så att den inte sticker utanför sängen, dvs. 

några millimeter från kan kanten på ramen. 

Figur 9 nedan visar konceptets utseende.  

 

 
Figur 9: Koncept nr 2. 

 

Anledningen till att detta koncept togs upp som en potentiell lösning var att 

tillverknings- och materialkostnaden skulle vara minimala. Det skulle krävas 

två stansningar och en bockning för att tillverka produkten.  

Figur 10 nedan illustrerar hur produkten ser ut vid montering på två sängar. 
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Figur 10: Koncept nr 2, monterat under sängen. 

 

Idén med konceptet är att använda sig av billiga produkter som redan finns och 

kombinera dem tillsammans med detta koncept för att hålla kostnaderna nere. 

Exempel på billiga produkter är skruv och mutter men skulle kräva att man 

använder sig av verktyg för att konvertera produkten. Samtidigt som verktyg 

krävs så är det en risk för att skruven eller muttern tappas bort vid förvaring 

eller montering.  

För att eliminera behovet på verktyg och minska påverkan vid förlust är rep 

eller tygband förslaget på en annan billig produkt. En sådan produkt är lätt att 

ersätta samtidigt som totalkostnaden inte ökar. 

 

Sammanfattning: 

Konceptet visar ett tänkande ”outside the box” där enkla idéer kan vara bra 

lösningar. Samtidigt som kostnaderna hålls minimala så krävs en kombinering 

av andra produkter för att konceptet ska fungera. Det som konceptet inte skulle 

uppfylla till fullo är att hålla sängarna ihop. Risken finns för att sängarna glider 

isär eller förskjuts längs sidorna.  

Fördelar: 

+ Konceptet uppfyller krav: FU1, FU4, FU5, FU6, FU7, FU8, FU9 

Nackdelar: 

– Konceptet klarar dessa krav sämre eller inte alls: FU2, FU3, FU10 
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2.5.3 Koncept nr 3 

Detta koncept baserar sig på en vik- och roterfunktion. Iden baserar sig på 

vikfunktionen som visas i koncept 1 men med en annorlunda lösning för hur 

produkten ska gömmas. Figur 11 nedan visar hur de olika detaljerna sitter ihop 

vid användning i utvikt läge. Detalj 1 är en platta som sätts fast på undersidan 

av sängramen och fungerar som hållare och led för rotationen av detalj 2.  

Tanken är att detalj 3 viks ner till samma nivå som detalj 2 och att båda delarna 

roterar kring axel A (figur 11), för att gömmas undan då produkten inte 

används. 

 
Figur 11: Koncept 3, vikbar- och roterbarfunktion. 

 

För att hindra att detalj 2 roterar runt hela axeln förses detalj 1 med ett stopp. 

Det stoppet fungerar som en riktare för att detalj 2 ska roteras i rätt riktning. 

Figur 12 nedan visar hur stoppet fungerar då detaljen är i utvikt läge och redo 

att användas. 

 
Figur 12: Koncept 3, stopp vid rotering. 

Vik riktning 

Rotation 

riktning 

1 
2 

3 

A 
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Detalj 2 kan fästas till detalj 1 på två olika sätt. Ett är där man använder sig av 

nit och permanent monterar ihop detaljerna. Andra sättet är att använda sig av 

genomgående skruv som också ser till att förankrar produkten till sängramen 

ytterligare.  

Båda de olika lösningarna har sina fördelar som kan vara avgörande för 

vidareutveckling. 

Figur 13 nedan visar detaljen i nedvikt läge för att rotteras under sängen för att 

gömmas. 

 
Figur 13: Koncept 3, före eller efter rotering. 

Sammanfattning: 

Konceptet uppfyller vissa av de krav som ställdes men likt koncept 1 så skapas 

ett problem med detalj 3 då den är i uppvikt läge. För att lösa det problem 

skulle det krävas komplexa lösningar som också ökar kostnaden på produkten. 

Rotationsfunktion innebär stora påfrestningar på skruven/niten som håller 

detaljerna ihop. 

Fördelar: 

+ Konceptet uppfyller krav: FU1, FU3, FU5, FU6, FU7, FU9 

Nackdelar: 

– Konceptet klarar dessa krav sämre eller inte alls: FU2, FU4, FU8, FU10 
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2.6 Idésållning och urvalsmetod 

Under sållningen lyftes de olika förslagen fram för diskussion för att försöka 

hitta lösningar till de funktioner som skulle uppfyllas, och även konceptens 

olika problem. 

För att kunna komma fram till ett slutgiltigt koncept som uppfyller alla kraven, 

användes tidigare koncepten som grund för vidareutveckling.  

Flertalet idéer från de tidigare koncepten återanvändes för det slutgiltiga 

konceptet ”X”. Anledning till att den kallas X är för att konceptet inte får 

skildras i rapporten på så sätt som avslöjar dess utseende. 

För att kunna visa utvecklingen av koncepten togs en urvalsmatris fram där alla 

koncepten jämförs med varandra inklusive konkurrentens produkt (figur 14). 

Urvalsmatris är en känd metod för att lyfta fram och belysa de olika konceptens 

för- och nackdelar. I matrisen väger alla kraven lika mycket och har lika stor 

påverkan av varje koncepts resultat. Det fungerar så att för varje kolumn 

summeras de plus och de minus ihop till ett slutgiltigt resultat. D.v.s. om ett 

koncept har 7st plus och 3st minus blir resultatet 4 poäng. 

 

  Krav enligt kravspecifikation Kon. 1 Kon. 2 Kon. 3 Kon. X IKEA:s 
pro. 

FU1: kunna gömmas utan demontering + + + + - 
FU2: vara skjutbar + - - + - 
FU3: vara vikbar/vridbar + - + + - 
FU4: inte överskrida 44 kr/st vid 

produktion av 200 000st 
- + - + + 

FU5: inte vara lackerad + + + + + 
FU6: inte rosta + + + + + 
FU7: inte lämna fläckar + + + + + 
FU8: tåla en belastning på 100 N i vågrät 

riktning 
- + - + + 

FU9: kunna handskas av personal utan 

utbildning  
- + + + + 

FU10: underlätta påmontering av säng - - - + + 
  Reslutat:  2p 4p 2p 10p 4p 

Figur 14: Urvalsmatris. 

Jämförelse mellan det slutgiltiga konceptet X och IKEA:s produkt visar hur 

stor skillnaden är i antalet poäng.  
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2.7 Kostnadsuppskattning 

Kostnadsuppskattning genomfördes med hjälp av CES 2007 databasen. För att 

kunna genomföra en uppskattning i CES, behövdes nedbrytning av 

tillverkningsprocesserna. Det resulterade att på grund av att konceptet består av 

två detaljer med olika utseende ska tillverkas på olika sätt. 

Detalj 1 har ett sådant utseende att den kan tillverkas med hjälp av sandgjutning 

för att sedan bearbetas med borrning.  

Detalj 2 har sådant utseende att den lättast bearbetas med hot closed die 

forging. Processen innebär att material med en viss storlek kan formas under 

värme och tryck till ett bestämd utseende och storlekt. D.v.s. att material kan 

byggas på genom att värma upp materialet och med hjälp av tryck mata den i 

en form för att få bestämd storlek och form. Sedan ska detaljen bearbetas med 

bockning för att få det utseende som funktionen kräver. 

Efterbehandling av båda detaljerna i form av gradning och ytbehandling i 

varmbad av zinkvätska för att förhindra korrosion av materialet som är kolstål. 

Uppskattningen gjordes baserat på en serietillverkning av 200 000 st. 

produkter. Antaganden för avskrivning av maskiner, kostnadspålägg för 

personal och lokalkostnader användes för att få en rimlig kostnad för produkten 

som sedan inkluderas i materialkostnaden per detalj. Materialkostnaden för 

kolstål enligt databasen är mellan 5 till 10 kr/kg men 12 kr/kg användes på 

grund av att priserna är baserade på börsstatistiken från år 2006.  

 

 Tillverkning av detalj 1 

Data: Massa 38g, Antal: 200 000st 

Gjutning, grönsand: material kostnad 12 kr/kg 

 Kostnad: 2kr/st 

 Borrning: ca 1kr/st 

 Bearbetning: ca 1kr/st 

 = Totalt kostnad: ca 4 kr/st 

 Tillverkning av detalj 2: 

Data: Massa 20g, Antal: 200 000st 

Forging, Hot closed die: material kostnad 12 kr/kg 

 Kostnad: 11kr/st 

 Bockning: ca 2kr/st 

 Bearbetning: ca 1kr/st 

 = Totalt kostnad: ca 14 kr/st 

 Ytbehandling: hot dip coating (zink) ca 5kr pålägg 

 Total kostnad för hela detaljen ca 23 kr/st 
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3 Resultat 

Detta arbete resulterade i ett slutgiltigt koncept som tillgodoser de behov och 

uppfyller de ställda kraven. Det slutgiltiga konceptet X har sådan konstruktion 

så att produkten kan gömmas undan då den inte används utan att behöva 

monteras ned. Dess funktion gör den lätthanterlig för personer som inte är vana 

att handskas med monteringsutrustning. Ursprungligt var tanken att en person 

ska kunna se på produkten och förstå hur den fungerar, möjligtvis med en enkel 

instruktion i form av bilder i manual. 

Konceptet anses vara i ett stadium där produktion av produkten är möjlig. 

Produkten kan anpassas efter en viss tillverkningsmetod för att kunna sänka 

kostnaderna ytterligare.  

Beräkningar gällande konstruktionen har utförts och jämförts med den 

konkurerande detaljen (se bilaga 3 och 4). De visade att detaljen från IKEA var 

grovt överdimensionerad vilket också påverkade kostnaden av produkten. Den 

kraft som ansågs kunna uppstå då sängarna användes antogs inte överskrida 

100N vilket också det slutgiltiga konceptet klarade av att motstå. 

Konceptet har presenterats för Christer Lindström (konstruktör) och Johan 

Andreasson (konceptutvecklare) på IKEA:s utvecklingsavdelning i Älmhult. 

Deras feedback har varit positiv och konstruktiv under arbetets gång. De har 

visat stort intresse för konceptet och är positiva till att ta in arbetet för 

produktion. Dock är det inte Cristers och Johans beslut att fatta om detta men 

de har framfört detta till beslutsfattarna i IKEA:s koncern och ett framtida 

samarbete är förväntat. 
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4 Slutsats och diskussion 

Projektet baserade sig på en uppgift där en produkt skulle utvecklas för en 

potentiell marknad inom hotellbranschen. Kravet var att produkten ska kunna 

prismässigt konkurera med IKEA:s befintliga produkt. För att det ska vara 

attraktivt för hotell att köpa stort antal produkter måste priset vara det rätta. 

Därför sattes 100 kr som maximal försäljnings pris. Första problemet som togs 

upp var materialet. För att hålla kostnaden nere skulle ett vanligt 

förekommande och billigt material användas. Kolstål blev det självklara valet 

då priset är ganska lågt.  

Konstruktionen krävde mycket kreativt tänkande för att med enkla medel lösa 

de funktioner som krävdes av produkten. Problemet att kunna låsa detaljen då 

den vikts upp genererade många lösningar men alla de innebar att 

låsmekanismer skulle implementeras. Det skulle göra detaljen mer komplicerad 

att tillverka och kostnaden skulle stiga. 

Till slut genererades det slutgiltiga konceptet som löste alla frågor kring hur 

funktion skulle lösas. Den enkla konstruktionen på konceptet X gör att 

produkten är möjlig för tillverkning och kostnaden kan hållas inom rimliga 

områden.  

Jag är mycket nöjd över resultatet och arbetet som helhet. Uppgiften för arbetet 

var lämpigt då problemet är realistiskt och lätt att relatera till. Trots att 

produkten riktar sig främst till hotell så är den också användbar för 

privatpersoner.  

Arbetet har även krävt de kunskaper som utbildningen omfattar. Det har varit 

bra sätt att tillämpa sina kunskaper från utbildningen och att öva inför framtida 

jobb. 
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Bilaga 2 

 



Bilagor 

32 

 



Bilagor 

33 

 



Bilagor 

34 

 



Bilagor 

35 

 

 



Bilagor 

36 

Bilaga 3 

Beräkningsundersökning av konkurrent detaljen  

 

 

Material data: 

σS = 240 MPa 

b = 40 mm 

h = 3 mm 

L = 40 mm 

 

     P 

Friläggning: L 

  Mv 

 

Jämvikt: Mv = L*P 

 

 

Yttröghet:  

𝑧𝑚𝑎𝑥 = 1,5 mm 

𝐼𝑦 =  
𝐵 × 𝐻3

12
 

𝐼𝑦 =  
40 × 33

12
= 90 mm4 

 

Kraft som krävs för att begynnande plastifiering ska ske: 

𝜎𝑠 =  
𝑀𝑣

𝑊𝑏

=  
𝑃 × 𝐿 × 𝑧

𝐼𝑦
=

2𝑃

3
   MPa 

𝜎𝑠 = 240 MPa  𝑔𝑒𝑟  𝑃 = 360 N  

D.v.s. 𝑃𝑠 = 360 N 
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Bilaga 4 

Beräkningsundersökning av det slutgiltiga konceptet ”X” 

 

 

Material data: 

σS = 240 MPa 

D = 6 mm 

L = 40 mm 

 

     P 

Friläggning: L 

  Mv 

 

Jämvikt: Mv = L*P 

 

Yttröghet:  

𝑧𝑚𝑎𝑥 = 3 mm 

𝐼𝑦 =  
𝜋 ×  𝐷4

64
 

𝐼𝑦 =  
𝜋 ×  64

64
= 63,617 mm4 

 

Kraft som krävs för att begynnande plastifiering ska ske: 

𝜎𝑠 =  
𝑀𝑣

𝑊𝑏

=  
𝑃 × 𝐿 × 𝑧

𝐼𝑦
= 1,8862 × 𝑃   MPa 

𝜎𝑠 = 240 MPa  𝑔𝑒𝑟  𝑃 = 127 N  

D.v.s. 𝑃𝑠 = 127 N 

 

Säkerhet mot plastifiering: 

 𝑛 =
𝑃𝑠

𝑃𝑘𝑟𝑎𝑣
=  

127

100
= 1,27 


