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Abstract 

Nefab Plypak AB is a producer of plywood boxes and cases used for long-term 
product protection. They are also a supplier of all types of long term packaging 
boxes. Nefab have identified the need of cut costs through rationalization of their 
mounting process of the fittings. The current method Nefab uses for mounting 
their fittings is rivet, which is a method that has been used for a long period of 
time. Rivet is a well known method for its reliability, though not easy to 
rationalize to a further level. This fact has made a good background to investigate 
possibilities to find new mounting methods. 

Nefab have a strategy to implement an automatized production, which have 
influenced the development process to develop something that would not need 
any additional components or extra steps in the mounting process. The new 
concepts need to fulfill the present requirements considering the force of load as 
well as the strength. 

The result of the development process is a concept that uses current handle part 
with a brand new solution for the fitting part. The new part is developed to 
replace the current three parts, rivet, plastic cover and fitting. The new fitting is 
designed with a sort of hooks that will be pressed through the plywood and lock 
the construction, which allow a design without a rivet. The hooks are designed 
with a barb that will lock the fitting, which provides a secure and strong solution. 
The concept is based on a rational mounting process and can be a part of an 
automatized mounting process. 



Sammanfattning 

* Kilformade tunnväggiga utskott. 
** Fungerar som hullingar. 

Sammanfattning 

Nefab Plypak AB i Habo bedriver produktion och försäljning av lådor och väskor 
för långvarigt produktskydd. De har identifierat behovet av att rationalisera 
montering av beslag på sina produkter. Idag monteras beslagen genom nitning 
vilket är en väl beprövad metod som använts under lång tid. Behovet av mer 
rationell montering skapade underlag för detta examensarbete innefattande 
vidareutveckling av monteringsmetoder.  

Kravet på möjligheter till automatiserad montering har påverkat 
utvecklingsprocessen mot att utveckla fästen som inte kräver ytterligare 
komponenter eller arbetsmoment i monteringen. De nya koncepten måste 
uppfylla samma krav avseende belastning och robusthet som dagens komponenter. 

Resultatet av utvecklingsarbetet är ett koncept där befintlig handtagsdel används 
tillsammans med en nyutvecklad fästdel. Den nya fästdelen är utformad för att 
ersätta de tre komponenterna på den befintliga lösningen. Genom att fästet 
försetts med så kallade nabbar* som pressas fast i plywooden behövs inte längre 
någon nit eller annat fästelement. Nabbarna är försedda med flikar** vilket ger en 
stark och tillförlitlig lösning. Konceptet bygger på rationell montering med ett 
pressverktyg och kan med fördel ingå i automatiserad monteringsprocess. 
 
Nyckelord 

Infästning, plywood, handtag, lådor, emballage, nitning 
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1 Inledning 
Nefab PlyPak AB (benämns senare i rapporten som Nefab) tillverkar och 
marknadsför lådor och väskor för långvarigt produktskydd och ingår i koncernen 
Nefab AB. I sin anläggning i Habo sker tillverkning och montering av lådor och 
väskor av plywood för hela världsmarknaden. Företagsledningen har identifierat att 
stora besparingar kan göras vid montering av beslag och handtag på deras 
plywoodprodukter. Uppdraget är att utveckla andra modeller av i första hand fyra 
olika beslag för att förenkla och rationalisera monteringsarbetet.  

Inom tillverkningsindustrin råder idag stor konkurrens, både mellan svenska 
tillverkare och från producenter utomlands. I takt med internationaliseringen ökas 
trycket från låglöneländerna och deras billiga anläggningar. För att vara så 
lönsamma som möjligt i denna hårda konkurrens har Nefab valt att satsa på 
automatisering och utveckling av beslag. Utvecklingen av beslag syftar till att vara 
billigare och mer monteringseffektiva än dagens. 

1.1 Syfte  

Nefab har identifierat en potentiell besparing i sin produktion i samband med 
montering av handtag och låsbeslag på sina emballageprodukter. Idag fästes många 
komponenter genom nitning, vilket är en flexibel men relativt tidskrävande 
metod. Företagsledningen har en målsättning om att kunna minska tidsåtgången 
för monteringsarbetet och därmed också dess kostnader. 

Huvudsakligt syfte med detta examensarbete är att utföra ett konstruktions- och 
utvecklingsprojekt i skarpt läge och i samarbete med företag. För Nefabs vinning 
skall det utredas om, och i så fall vilka, förändringar i deras komponenter som kan 
leda till rationellare produktion.  Komponenterna som skall studeras är: 

• JOA- handtag 

• Väskhandtag 

• Hålhandtag 

• TJ- lås 

• TJ-låskrok 

1.2 Mål 

Målet är att generera förslag på lösningar som har potential att förenkla dagens 
montering av handtag och beslag. Förhoppningen från Nefabs sida är att kunna 
minska totalkostnaderna för handtag och beslag avseende tillverkning och 
montering av dem. Målsättningen är att arbetet resulterar i ett konceptförslag som 
har potential att vidare utvecklas till en färdig produkt. Resultatet ska presenteras i 
form av ett koncept med funktionsmodell, ritning samt 3d-bild.  
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1.3 Avgränsningar 
Inom ramen för detta examensarbete kommer det inte göras några djupare 
analyser och beräkningar av tillverknings- och monteringskostnader för de aktuella 
komponenterna. Det kommer heller inte upprättas ritningar för verktyg eller 
andra produktionshandlingar. Ytbehandling av komponenterna kommer inte att 
väljas. 

Övriga delar av emballageprodukterna, avseende dess konstruktion, materialval 
etcetera, kommer inte att tas med i arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Nefabs produkter är lådor med plywood som bärarmaterial. Plywood användes 
redan i det forntida Egypten, då framställd genom handarbete. Industrimässig 
tillverkning av plywood började i Estland i slutet av 1800-talet. Plywood fick sitt 
genombrott i USA i början av 1900-talet, först som emballagematerial men senare 
som avancerat material till flygplan [1] och [2]. 

Plywood är ett skiktmaterial som består av hoplimmande tunna träskikt, där varje 
träskikt har en tjocklek på 1,5 – 3 mm. Skivorna byggs upp kring det mittersta 
lagret, och därefter läggs fler lager växelvis med fiberriktningen parallellt och 
vinkelrätt mot längdriktningen. Detta ger ett mycket starkt material med bra 
dragmotstånd och styvhet. Plywooden får olika egenskaper beroende av vilket 
träslag som används. Björk som tillhör gruppen lövved har en mer komplicerad 
struktur än barrved, vilket ofta används i svensk plywoodtillverkning. Barrveden 
har mestadels långa längsgående fibrer medan lövvedens fibrer har många olika 
former som ger en mer komplicerad struktur. Det ger ett hårdare material 
eftersom den ojämna strukturen bildar starka bindningar jämfört med barrvedens 
fibrer. Detta kan jämföras med polymerers tvärbundna och icke tvärbundna 
bindningar [1] och [2]. 

I tabell 1 nedan visas hållfasthetsvärden för gran respektive björk. Värdena avser 
egenskaper vid fuktkvot i träet på 12 % [3]. . . . Janka är en hårdhetsmätningsmetod 
där en halvkula med diametern 11,284 mm (tvärsnittsarea 1 cm2) pressas in i träets 
ändyta parallellt med fibrerna. Intryckningskraften anges i N. 

Tabell 1.Tabell 1.Tabell 1.Tabell 1.    HHHHållfasthetsjämförelse mållfasthetsjämförelse mållfasthetsjämförelse mållfasthetsjämförelse mellan gran och björkellan gran och björkellan gran och björkellan gran och björk    

                                         Träslag i plywood: 
Belastningsfall: 

Gran Björk 

Tryck vinkelrätt mot fiberriktningen 35-44 MPa 54-60 MPa 

Drag parallellt med fiberriktningen 88 MPa 137 MPa 

Drag vinkelrätt mot fiberriktningen 3,3 MPa 7 MPa 

Böjning 66-84 MPa 107-123 MPa 

Hårdhet enligt janka 2500 N 4200 N 
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Plywoodens uppbyggnad med flera skikt gör materialet betydligt starkare än 
massivt trä. Tack vare skiktlimningen blir skivan likvärdigt stark i alla riktningar 
eftersom effekterna av fiberriktningen minskar. Ökat antal lager ger ökad 
hållfasthet. Även avståndet mellan de olika limskikten har betydelse eftersom 
limmet tar upp de skjuvspänningar som uppstår i skivan. Tillverkningsmetoden 
för plywood presenteras i figur 1 nedan. De goda hållfasthetsegenskaperna i 
plywood bidrar till att materialet är väl lämpat för direkt infästning av beslag vilket 
ger en god potential för att utforma en fästmetod som fäster direkt i träskivan [1] 
och [2]. 

 

Figur 1. Tillverkningsprocess av plywood [2]. 

Certifierad plywood omfattas av olika kvalitetskriterier, både avseende utseende 
och avseende hållfasthet. Plywooden delas upp i olika kvalitetsklasser med 
avseende på hållfasthetsegenskaper; CP respektive C, samt med avseende på 
ytfinish i klasserna B och BB. Tabell 2 visar dessa krav utifrån de olika 
certifieringsnivåerna. Klassningen kan anges antingen var för sig eller kombineras. 
Stegindelningen ser ut enligt följande: B - B/BB - BB - BB/CP - CP - CP/C - C 
[4]. 
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Tabell 2. Kvalitetskrav för plywoodTabell 2. Kvalitetskrav för plywoodTabell 2. Kvalitetskrav för plywoodTabell 2. Kvalitetskrav för plywood    

Kvalitets- 
beteckning 

Förklaring 

B Utan några defekter men med tillåtelse för kvistar med diameter < 
8mm. Viss missfärgning kan förekomma. Denna nivå används som 
en riktlinje för neutrala klara ytor. 

BB Reparerad yta är tillåten. Kvistar och andra synliga defekter syns 
som små ovala eller runda pluggar. Det är inte tillåtet att skarva. 
Avsedd för att beläggas med färg eller lack. Används till sido- och 
bakstycken på möbler samt till bottnar av lådor. 

CP Material som ej är godkänt för BB-kvalité på grund av små 
tillverkningsdefekter är ingår i denna klass. Det är inte tillåtet att 
skarva. Ytorna är sandbehandlade. Hög kvalitet på limning. 
Används för konstruktioner som inte är synliga, till exempel till 
lådor och för användning där inte ytans kvalité har stor betydelse.    

C Denna kvalitet får innehålla alla typer av tillverkningsdefekter. 
Ingen begränsning förekomst av kvistar. Endast god kvalitet på 
limning. Denna kvalitet används ofta till förpackningar tack vare 
sin goda styrka.  
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3 Problemanalys 
Alla handtag som behandlas i denna rapport fästs genom nitning mot 
plywoodmaterial. Montering av handtagen sker på lösa skivor innan de monterats 
ihop till en låda. Nitningen sker i en stationär nitmaskin som slår fast en nit i 
taget. Vid nitningen läggs skivan upp i nitmaskinen, handtaget placeras på skivan 
så att handtagets hålbild stämmer överens med skivans hålbild. Därefter hakas 
skivan och handtaget på niten och maskinen slår fast den. Detta upprepas för varje 
nithål.  

I den plywood Nefab använder är antalet träskikt 7st i 8mm och 5st i 6mm 
plywood [4]. Kvaliteten på plywooden de använder är BB/CP vilket är en 
medelkvalitet på marknaden som både uppfyller kravet för BB och för CP (se 
kapitel 2). Nefab belägger all sin plywood med UV- beständig transparent lack. 
För vissa kunder beläggs plywooden med en färgbets innan lackering. Lacken ger 
träytan ett ökat skydd vilket ökar produkternas livslängd och 
användningsområden. Beläggningen valsas på i två steg i en automatiserad process. 

Komponenterna presenteras i följande ordning: 

• JOA- handtag 

• Väskhandtag 

• Hålhandtag 

• TJ- lås 

• TJ-låskrok 

3.1 JOA- handtag 

Befintlig lösning använder nit som fästelement.  Handtagsdelen består av ett 
fjäderbleck som är beklätt med gummi för bättre komfort vid användning. 
Fästdelen består av en formad plåtdel som är täckt av en plastdetalj för ett snyggare 
utseende. Handtagsbandet har ett spår i fjäderbläcket som gör att det kan löpa och 
på så sätt ger ett platt handtag vid vila (se figur 2) som vid lyft dras ut (se figur 3). 
Handtaget skall enligt Nefabs kravspecifikation klara belastning upp till 100kg (se 
bilaga 1). Handtaget används mestadels för tyngre och större lådor och är också 
det handtag som tål mest belastning i Nefabs sortiment. Fördelar: Kompakt vid 
vila, ger staplingsbarhet. Ser robust ut. Nackdelar: Många komponenter (8st).  
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Figur 2. JOA-handtag monterat på lådmodell, hopfällt läge. 

 

 Figur 3. JOA-handtag monterat på lådmodell, uppfällt läge. 

3.2 Väskhandtag 

Greppdelen består av en gjuten plastdetalj som genom två ledade fästen monteras 
på träskivan. Handtaget nitas med fyra nitar och skall enligt Nefabs 
kravspecifikation klara en belastning på 100kg, se bilaga 1. Handtaget är ledat för 
att kunna vinklas parallellt med väskan, se figur 4. Väskhandtaget monteras främst 
på mindre lådmodeller, avsedda att bäras i en hand. Väskhandtagets fördelar: 
Ledad som ger roterbarhet. Utseende som tilltalar. Nackdelar: Fyra nitar ger 
långsam montering. 
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Figur 4. Västhandtag monterat på väskmodell. 

3.3 Hålhandtag 

Hålhandtaget är egentligen en kantskoning som monteras i urfrästa hål i lådans 
sida, se figur 5. Hålhandtaget används främst på emballage utan lock samt på 
hopvikbara returemballage. 

 

Figur 5. Hålhandtag. 

3.4 TJ-lösning 

TJ-låset är ett excenterlås som används till de flesta lådor hos Nefab. Låset sitter 
monterat på lådans front och låser fast locket i den krok som monteras på lockets 
kant, se figur 6. 
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Figur 6. TJ-lås. 

3.5 Kostnadsförhållande mellan beslagen 

I tabell 3 nedan redogörs det för indexerade styckostnader för de beslag som 
används idag, uppdelat i material- och monteringskostnad [5]. 

TabeTabeTabeTabell 3. Självkostnad pll 3. Självkostnad pll 3. Självkostnad pll 3. Självkostnad per styck för befintliga beslager styck för befintliga beslager styck för befintliga beslager styck för befintliga beslag    

ModellModellModellModell    InköpsprisInköpsprisInköpsprisInköpspris    FörbearbetningFörbearbetningFörbearbetningFörbearbetning    MonteringMonteringMonteringMontering    TotalkostnadTotalkostnadTotalkostnadTotalkostnad    

Hålhandtag 7,7 % 25 % 12,8% 10 % 

JOA-handtag 48,3% 25 % 42,4% 45 % 

V-handtag 39,8% 25 % 31,9% 37 % 

TJ-krok 4,2 % 25 % 12,9% 8 % 

Totalt: 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Utöver självkostnaden i tabell 3 tillkommer ställkostnad för varje tillverkningsserie. 
Eftersom varje tillverkningsserie skiljer sig i storlek från gång till gång blir det inte 
relevant att jämföra produkterna med denna inräknad. Tabell 4 visar indexerade 
totala årskostnaden per beslag [6]. 
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Tabell 4. TotTabell 4. TotTabell 4. TotTabell 4. Totalkostnad för de olika beslagenalkostnad för de olika beslagenalkostnad för de olika beslagenalkostnad för de olika beslagen    

ModellModellModellModell    ÅrsvolymÅrsvolymÅrsvolymÅrsvolym    SjälvkostnadSjälvkostnadSjälvkostnadSjälvkostnad    TotalkostnadTotalkostnadTotalkostnadTotalkostnad    

Hålhandtag 14,5% 10 % 8,6 % 

JOA-handtag 17,4% 45 % 46,7% 

V-handtag 8,0 % 37 % 17,4% 

TJ-krok 60,1% 8 % 27,3% 

Totalt:  100 % 100 % 100 % 

 

3.6 Nitningsprocessen 

Nefab använder uteslutande nitning som fästmetod till beslag och lås på deras 
lådor, se figur 7 och 8. Detta är en mycket bra och beprövad metod som ger ett 
starkt och robust förband, men den är ganska tidskrävande. De flesta element 
fästes idag på plywoodskivorna innan de sammanfogas till backar och lådor. Det 
medför i vissa fall problem med stapelbarheten av skivorna. Därför monteras en 
del beslag efter att lådan satts ihop, då med blindnitning.  

       

Figur 7 och 8. Nitmaskin hos Nefab med arbetsstycket placerad i nitmaskinen. 
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Nefab arbetar med att upprätta en automationlinje vilket medför att de flesta 
element måste monteras i efterhand just på grund av staplingsbarheten av 
plywoodflaken. Det kommer att ställa högre krav på stapelbarhet varför Nefab tror 
att montering av beslag bör ske när lådan är hopsatt. På grund av lådans geometri 
kan det vara svårt att utföra vanlig nitning av beslag, varför blindnitning kan vara 
lämpligt. Om beslagen skall monteras manuellt är blindnitning inte att föredra då 
det innebär oergonomiska moment för montören.  

3.7 Leverantörer 

Nefab använder flera leverantörer för deras handtag och lås. Den största 
leverantören är Box & Beslag som förser Nefab med de flesta beslagen och även 
med konstruktionsarbete vid utveckling av nya beslag. De övriga leverantörerna är 
Roca, JOA Beslag, Adam Hall samt Beslag & Metall. Dessa är komplement till 
Box & Beslag. Plywooden köps mestadels från Ryssland.  

3.8 Konkurrentanalys 

Nefab har ett antal konkurrenter på marknaden men de har den klart största 
marknadsandelen i Sverige. Konkurrenterna använder sig av i stort sätt samma 
lösningar som Nefab tillämpar. I tabell 5 redovisas Nefabs och deras konkurrenters 
årsomsättning inom Sverige [6]. 

Tabell 5. Årsomsättning för Nefab och deras konkurrenterTabell 5. Årsomsättning för Nefab och deras konkurrenterTabell 5. Årsomsättning för Nefab och deras konkurrenterTabell 5. Årsomsättning för Nefab och deras konkurrenter 

Företag: Årsomsättning: 

Nefab Plypak AB 25 milj SEK 

Team ET/Woodybox 8 milj SEK 

Björneborgs Lådfabrik 2,5 milj SEK 

EJ Emballage 2 milj SEK 

UlsaPack <2 milj SEK 

Savopak <2 milj SEK 
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4 Genomförande 
För att uppnå ett bra resultat i en produktutvecklingsprocess är det viktigt att 
arbetet bedrivs på ett strukturerat och välplanerat sätt. Enligt målformuleringen 
ska Nefabs beslag JOA-handtag, väskhandtag, TJ-lås och hålhandtag 
vidareutvecklas och presenteras som koncept. Koncepten ska presenteras med 
skisser, ritningar, 3d-modeller samt med funktionsmodeller. Detta innebär att 
fokus läggs på det tidiga arbetet i utvecklingsprocessen så som idégenerering, 
brainstorming, sållning, testning och utvärdering. Nästföljande fas är 
konstruktionsfas som innefattar hållfasthetsberäkningar, geometribestämning, 
materialval etcetera.  

4.1 Kravspecifikation 

Arbetet att ta fram nya lösningar som är billigare och med bättre monterbarhet än 
befintlig lösning inleddes med att arbeta fram en kravspecifikation i samråd med 
Nefab. Kraven är generellt skrivna utifrån de kända fysiska förutsättningar som 
finns.  

• Erbjuda ergonomiskt grepp. 

• Produkten ska ha samma funktioner som befintlig konstruktion. Den ska 
utstråla robusthet samt vara tilltalande enligt branschens normer.  

• Materialet som väljs i fästdelarna skall klara krav såsom god monterbarhet, 
korrosionsbeständighet och funktionalitet i produkten.  

• Produkten ska klara av utomhusbruk utan att börja rosta. Dock inte bruk 
där produkten utsätts för konstant väta eller extremt korrosiva miljöer.  

• Produkten ska ha en mer rationell montering än nuvarande nitning och 
därigenom lägre totalkostnad.  

• Konstruktionen ska dimensioneras för dragkraft på min 1000N statiskt i 
alla riktningar med säkerhetsfaktor 2. 

• Vid monteringsarbetet ska produkten inte ge upphov till några icke 
ergonomiska moment.  

• Ergonomin för slutkunden ska vara lika god som nuvarande lösning. 

• Infästningar får ej ha vassa utstickande delar på plywoodskivans undersida. 
Max utstick <3mm. 
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4.2 Idégenerering 

Första stadiet i projektet bestod av undersökning som innebar besök på Nefab för 
att få förståelse hur deras tillverknings- och monteringsprocesser såg ut och vilka 
förbättringsmöjligheter som fanns. Det innebar också patentsökning, vilket visade 
att inga patent låg till hinder för fortsatt arbete [7]. En översiktlig genomgång av 
Nefabs konkurrenter visade att dessa använder samma typ av beslag som Nefab.  

Det primära var att de nya lösningarna inte fick sämre prestanda än befintlig 
lösning vad gäller hållfasthet. För JOA-handtaget betraktades också dess höjdmått 
vid hopfällbart läge, vilket inte fick ökas på grund av behovet att kunna stapla 
lådor på varandra. 

4.2.1 Morfologi 

Morfologin visar i matrisformat alternativ på hur olika funktioner och egenskaper 
kan kombineras. Matrisen upprättades för att förbereda inför brainstormingen. 
Det visar olika metoder i den nedbrutna strukturen av produkterna. Se figur 9 
nedan. 

 

Figur 9.  Morfologimatris 
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4.2.2 Brainstorming 

För att skapa en stor bank med idéer och uppslag genomfördes ett antal 
brainstormings. Materialet från dessa används vidare i utvecklingsarbetet. För att 
åstadkomma en bra struktur och ordning mellan idéer och koncept delades arbetet 
upp utefter vilket beslag som skall vidareutvecklas. Nedan följer redogörelse för de 
olika koncepten som arbetades fram. Utförligare skisser återfinns i bilaga 2.  

Många idéer växte fram; allt från plastplugg till någon form av expanderlösning. 
Alla idéer sorterades och strukturerades in i olika kategorier, en kategori för JOA-
handtaget och en för Väskhandtaget och så vidare, se tabell 5. Därefter gjordes en 
muntlig förslagsvärdering för att skatta pris, tillverkningskostnad, 
investeringskostand med mera. Alla skisser renritades och kompletterades med 
förklarande text för att duga som sållningsunderlag då personal från Nefab skulle 
delta. 

Tabell 5. Tabell 5. Tabell 5. Tabell 5. Översikt konceptförslagÖversikt konceptförslagÖversikt konceptförslagÖversikt konceptförslag    

Namn Skiss Beskrivning 

J1 

 

De fem nabbarna är spetsigt 
formade och har en längd så 
att de kan tränga igenom 
träskivan och låsa fast fästet. 
En av nabbarna utgör också 
fäste för handtagsdelen. 
Montering sker genom att 
handtaget och fästdelarna 
placeras i en dyna och sedan 
pressas fast. I den här 
lösningen används samma 
handtagsdelar som i det 
befintliga JOA-handtaget. 

J2 

 

En vidare modifiering 
omfattade både fästdelarna 
och handtagsdelen. Med ett 
nytt handtag, lämpligen i ett 
formgjutet polymermaterial, 
kan dagens tvådelade handtag 
ersättas med en komponent. 
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J3 

 

Genom att vika runt 
stålbandet 180 grader och låta 
det hålla om en klammer 
skulle en enkel låsning 
uppnås. Själva låsklammern 
kan utföras på flera sätt. 
Antingen som en rund eller 
platt tråd som pressas igenom 
och viks under plywooden, 
eller som ett plåtbleck som 
stansas in i träet på ovansidan. 

 

V1 

 

Första förslaget bygger på att 
den befintliga handtagsdelen 
används och att en ny 
fästklammer tas fram. 
Fästklammern pressas igenom 
plywooden och böjs på 
baksidan likt en häftklammer. 

V2 

 

Koncept V2 bygger på ett helt 
nytt handtag där bygeln görs i 
bockad tråd och kläs med 
gummi eller plast. Fästena 
görs av plåt och har fästnabbar 
som pressas igenom och böjs 
på undersidan av plywooden. 

 

V3 

 

En nyutformad handtagsdel i 
samma stil som den befintliga 
men med ett nytt fäste. En 
kåpa i pressad plåt håller om 
de cylindriska delarna på 
handtaget. 
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T1 

 

Bygeln på befintligt TJ-lås 
modifieras för att hålla om 
plåtkanten på lådans lock. 
Därigenom kan dagens 
låskrok uteslutas. 

T2 

 

En form av självlåsande beslag 
där en krok på locket träffar 
och låses aven tandförsedd 
bygel. Locket blir på så sätt 
automatiskt låst när det 
stängs. 

T3 

 

Excenterlås där bygeln krokar 
i ett fräst spår i lockets 
framkant. Därigenom kan 
dagens pånitade fästkrok 
uteslutas.  

T4 

 

Till TJ-låset som försetts med 
ett låsclip som träs i ovanifrån 
och låser mot plywoodens 
undersida. Förslag även med 
en låsplugg som träs i clipset 
underifrån. 

T5 

 

Koncept med sprintinfästning 
för TJ-låset 

T6 

 

Förslag på en formlåsning 
med TJ-låset. Två flikar är 
förvikta där den ena viks 
färdigt vid montering av 
beslaget.  
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4.3 Konceptstrukturering 

För att få struktur på idéer och koncept sorteras de utefter vissa grundutföranden. 
Tabell 6 visar de tre olika produkterna som det har tagits fram förslag till: A= 
JOA-handtag, B= Väskhandtag samt C= TJ-lås. Tabell 6 beskriver 
modifieringsgraden, MG, som krävs för att införa koncepten i produktion. MG är 
graderad från 1-3 enligt följande: 1 för små modifieringar, 2 där fler än en ny 
komponent krävs samt 3 om konceptet innebär en helt ny produkt.    

Tabell 6. KonceptstTabell 6. KonceptstTabell 6. KonceptstTabell 6. Konceptstruktureringruktureringruktureringrukturering  

Typ Fästmetod MG* Typ Fästmetod MG* 
A1 Stjärnflik 1 B1 Stjärnflik 1 
A2 Snäppfäste 1 B2 ---- 0 
A3 Stjärnflik 3 B3 Stjärnflik 1 
A4 Låsgadd 3 B4 Specialnit 3 
A5 Låsgadd 1 B5 Låsgadd 3 
A6 Låsgadd 1 B6 Låsgadd 3 
A7 Snäppfäste 3 B7 ---- 3 
A8 Stjärnflik 3 B8 Låsgadd 3 
A9 Snäppfäste 3 B9 Låsgadd 3 
A10 Häftklammer 2 B10 Stjärnflik 1 
A11 Snäppfäste 3 B11 Häftklammer 1 
A12 Stjärnflik 1    
   C1 Stjärnflik 1 

   C2 Stjärnflik 1 

   C3 Stjärnflik 1 

   C4 Stjärnflik 3 

 

4.4 Urvalsförfarande 

För att underlätta sållningen viktades alla förslag enligt kriterierna styckpris, 
investeringskostnad, monteringstid, användarergonomi, funktionskrav samt 
användarergonomi. Alla kriterier utvärderades med de befintliga lösningarna som 
referens. Viktningen skedde genom att varje egenskap bedömdes som bättre eller 
sämre än referensen, för att ge mer värde åt bedömningen. Viktningen ger en bra 
grund till sållningsprocessen. Viktningen gjordes i samarbete med Nefabs personal 
inför sållning. 

4.5 Sållning 1 

Inför sållningen strukturerades alla förslag i tre kategorier som motsvarade de tre 
nuvarande produkterna hos Nefab: JOA-handtaget, väskhandtaget samt TJ-låset. 
Detta gjorde det lättare att genomföra sållningen på ett strukturerat och effektivt 
sätt med bra utgång. 
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Första sållningen syftade till att sortera ut de idéer som Nefab såg ha potential för 
att fungera i deras produktion. Närvarande personer utöver författarna var från 
Nefab produktionschef, gruppchef, underhållstekniker samt VD. De olika 
förslagen presenterades med avseende på funktion och resultat från den tidigare 
viktningen. 

Resultatet av sållningen blev att många av de lösningar som kräver maskinmontage 
sållades bort (se bilaga 3). Önskemål fanns från Nefab om att montage av 
handtagen skulle ske på färdiga lådor vilket försvårar montage med hjälp av en 
maskin. Idéer där man kunde klicka eller snäppa fast beslaget växte fram och blev 
de som gick vinnande ur sållningen. Det var förslag som Molly, snäppfäste och fir-
tree (se bilaga 3).  

Målet var att minska antalet förslag till 5-10 stycken och eventuellt att kombinera 
förslag till nya koncept att jobba vidare på. Utgången blev inte riktigt som 
förväntat då Nefabs personal valde bort lösningarna som i förväg såg ut att ha 
störst potential enligt författarna. Huvudskälet till detta var att förslagen förutsatte 
pressning av maskiner, vilket Nefab vill undvika. 

4.6 Vidareutveckling av valda koncept 

Efter första sållningen gjordes en ny brainstorming för att hitta nya uppslag. 
Eftersom Nefab önskade en lösning där man inte behöver en maskin för 
montering blev avgränsningen smal och det krävdes tankar i nya banor.  

De handtagsinfästningar som ingår i detta utvecklingsprojekt utsätts för stora 
belastningar. Om dessa skall fästas med någon form av snäppfäste behöver troligen 
snäppfästen ha stor spännkraft. Stor spännkraft leder till stort kraftbehov vid 
montering, vilket inte är lämpligt vid manuellt monteringsarbete ur ett 
ergonomiskt perspektiv.  

Produktkataloger undersöktes för att skapa underlag för nya idéer.  Sapas 
konstruktionshandbok [8] undersöktes samt Stock Springs [9]. Undersökningen 
visade att för en lösning med fästclips skulle en extruderad aluminiumprofil vara 
användbar. Frågetecken fanns dock inför faktumet att ytkontakt då skulle uppstå 
mellan fästclipset av aluminium och beslaget av stål. Kombinationen av stå och 
aluminium kan ge upphov till galvanisk oxidation av aluminium [8].  

4.7 Sållning 2 

Vid sållningen presenterades ett tiotal idéer för fler representanter från Nefab än 
vid första sållningen. Representanter från alla avdelningar inom företaget fanns 
med för att med sina kunskaper ge en god grund inför beslut om vilket koncept 
som skulle väljas. De flesta av de nya idéerna var konstruerade för att kunna 
monteras utan maskin. Flera av personerna från produktionsavdelningen ansåg 
enstämmigt att manuell montering utan verktyg inte bör förekomma ur 
ergonomiska aspekter. Efter en stunds diskuterande fram och tillbaks belystes 
återigen konceptet J1 (se tabell 5, sid 23) som ett möjligt alternativ att arbeta 
vidare med. Slutsatsen av sållning två var att gå vidare med J1.   
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4.8 Utveckling av J1 

För att utvärdera och vidare utveckla det valda konceptet tillverkades prototyper 
som utsattes för förstörande belastning i dragmaskin, se figur 10. Handtaget fästes 
i en plywoodskiva som monterades på en fixtur för att passa i dragmaskinen. 
Dragprovet utfördes så att en vertikal belastning mitt på handtaget uppkom. 
Lyfthastighet: 10mm/minut. Belastningsdiagram från testerna återfinns i bilaga 4. 
Efter varje testserie utvärderades resultaten till en slutsats som låg till grund för 
utförandet på nästkommande prototyp. Därigenom skapades ett 
provningsförfarande som ledde till förbättringar vid varje test.  

 

 

Figur 10. Dragprovmaskin. 
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Med erfarenheter från föregående test 
tillverkades två nya prototyper för 
testning. Utformningen på nabbar och 
fliken förändrades för att öka 
prestandan. Modell 1 utfördes med en 
kraftig flik som håller handtagsdelen, se 
figur 12 och 13. Fliken tränger igenom 
hela plywoodskivan och kan vikas till 
vågrätt läge på skivans undersida. I 
modell 2 fästs handtaget med en skruv 
så att all belastning hamnar på 
nabbarna som tränger ned i plywooden, 
se figur 15. 

Figur 12. Prototyp 2 

4.8.1 Test 1 

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande    

Fästelementet i första testet var tillverkat 
av 1,5mm stålplåt. Fästet försågs med så 
kallade nabbar som tränger ned i 
plywooden för att låsa fästet. En flik böjes 
i framändan av fästet som fäste för 
handtagsbandet. Se figur 11. 

ResultatResultatResultatResultat    

Fliken som håller bandet visade sig vara begränsningen i fästets hållfasthet. I 
dragprovförsöket släppte fliken ur träskivan vid 1100N, medan fästnabbarna satt 
kvar tills belastningen nådde 1200N. Se bilaga 4. 

SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

Utformningen av fliken som håller handtagsbandet bör förändras så att den klarar 
högre belastningar. För att öka böjstyvheten i fliken bör den bockas något till U-
profil. Utformningen av fästnabbarna bör förändras för att åstadkomma bättre 
låsförmåga. Vinkeln på nabbarnas framsida bör ändras till lodrät. Det medför en 
större låsning mot träet eftersom kraften i handtaget är vinklad ca 33 grader 
(vinkelrät mot fliken) mot underlaget. Vidare skulle ytterligare låseffekt uppnås 
om nabbarna trycktes igenom skivan och viktes på baksidan, likt en häftklammer. 

4.8.2 Test 2 

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande    

Figur 11. Prototyp 1. 
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Nabbarna på båda modellerna har lodrät framkant och lutande bakkant. Idén om 
att göra nabbarna längre för att böja som häftklammer uteslöts på grund av 
svårigheter att tillverka en bra prototyp. 

ResultatResultatResultatResultat    

Modell 1: Fliken som håller handtagsdelen visade sig hålla för de pålagda krafterna 
och inga deformationer upptäcktes. När belastningen ökade släppte fästet i dess 
bakkant och kröp ur träet, se figur 14. Kraftdiagram återfinns i bilaga 4. 

 

Figur 13. Modell 1 (test 2). 

 

Figur 14. Modell 1 efter dragprov (test 2). 
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Figur 17. Prototyp 3. 

        

Figur 15 och 16. Modell 2. 

SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

Resultatet av dragprov på modell 1 visar att den nya utformningen på bärfliken var 
fullt tillräcklig. Med den nya fliken uppstår ett böjmoment kring infästningen av 
fliken vilket medför att beslaget lyfts i dess bakkant. Nuvarande utformning av 
fästnabbarna är felkonstruerade vilket gör att den lätt lyfts ur sin position. För att 
komma runt detta problem bör nabbarna vändas 180 grader (visas i figur 17) för 
att stå vinkelrätt mot plywooden. Detta medför att beslaget motstår vridningen 
eftersom nabbarna låser emot plywooden.   

Modell 2 visar sig vara mycket stark men lossnar på grund av brister i plywooden 
som användes vid testet, se figur 16. Detta test måste således göras om med en 
korrekt bit plywood för att kunna utvärderas.  

4.8.3 Test 3 

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande    

Utifrån resultatet från tidigare test utförs 
fem nya tester av fästen. I dessa tester 
används plywood från Nefab för att få 
resultat som är mer verklighetsnära. Den 
plywood Nefab använder har en högre 
hårdhet vilket i våra fall troligen innebär 
högre belastningstålighet på infästningen.  

Fästnabbarna vänds 180 grader för att bättre motstå lyftverkan i fästets bakkant. 
Två test utförs med 6mm plywood och två tester med 8mm plywood, samt ett 
nytt test med modell 2 från förra testet. 
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ResultatResultatResultatResultat    

Effekterna av att vända nabbarna blev endast marginell. Fästet släppte ur 
plywooden (se figur 18) vid belastning strax under 1000N, både med 6mm och 
med 8mm plywood. Se bilaga 4. 

 

Figur 18. Efter test 3. 

SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

Analys av alla testresultat visar att det krävs mer friktion för att klara 
belastningskraven. Efter en brainstorming beslutas att tester med hullingar på 
nabbarna ska utföras. Det beslutas också att modell 2 inte ska vidare utvecklas 
utan arbetet går vidare med modell 1. 

4.8.4 Test 4 

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande    

Fästnabbarna utformas med hullingar på två 
olika sätt. Första varianten har hullingar likt 
en fiskekrok på båda sina sidor. På den 
andra varianten snittas nabbarna och viks ut 
något, se figur 19. På så sätt fås en betydligt 
större yta som fördelar kraften mot träet och 
en typ av hullingeffekt. Ett test av variant 1 
och tre tester med variant 2 utförs. 

Figur 19. Prototyp 4 variant 2. 
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ResultatResultatResultatResultat    

Modellen med ”fiskekrokshullingar” visade sig svår att pressa ned i plywooden 
vilket ledde till deformation av nabbarna. Testresultatet blev inte bättre än vad 
som uppnåtts vid tidigare tester.  

Testet av modellen med snittade nabbar, som visas i figur 19, visade att 
antagandena med förändringar av nabbarna var riktiga. Vid ett test brast 
handtagsbandet vid belastningen 2000N medan fästet inte påvisade någon 
deformation. I de två andra testen skjuvades fliken som håller bandet av, se figur 
20, när belastningen nådde ca 2000N, se bilaga 4. Fästbeslaget påvisade ingen 
deformation eller translation i plywooden.  

 

Figur 20. Avbruten flik efter test 4. 

SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

Beslaget bör utformas med någon form av flik eller hulling på nabbarna för att 
uppnå belastningskraven med dubbla säkerhetsfaktorn. Modellen med flikar som 
snittats och vikts ut åt sidorna visade sig ge bäst resultat.  

4.8.5 Test av befintligt handtag 

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande    

En provdragning av det befintliga JOA-handtaget har genomförts med samma 
förfarande som i de tidigare testerna.  
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ResultatResultatResultatResultat    

Handtagsbandet visade sig vara svagaste komponenten och brast vid en belastning 
på 1500N vertikalt, se bilaga 4. Likt vid de tidigare testerna med prototypen brast 
bandet i änden på det avlånga hål som, i det här fallet, en nit sitter genom.  

SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    

En jämförelse av testerna mellan de prototyper som tagits fram och det nuvarande 
JOA-handtaget visar att prototypen klarar större belastningar. I fallet med JOA-
handtaget sätter handtagsbandet begränsningen, medan fästfliken och 
handtagsbandet verkar ha samma brottpunkt i prototypfästet. 

4.9 Beräkningar 

För att eventuellt gå vidare i konstruktions- och utvecklingsarbete har beräkningar 
gjorts av de krafter som påverkar fästelementen. Beräkningarna kan ligga till grund 
för dimensionering och materialval. I bilaga 5 visas belastningsfall och beräkningar 
av de belastningar som påverkar infästningarna.  

Handtagsbandet påverkar fästet med 1840N. Belastningen på fliken ger upphov 
till skjuvspänningar tack vare den smala yta som kraften överförs via. 
Skjuvpänningen i fliken uppgår till 153 MPa. 

Belastningen på handtagsbandet ger upphov till följande spänningar enligt bilaga 
5: hålkanttryck 1110 MPa och dragspänning 453 MPa. 
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5 Resultat, MK-fästet 
Det koncept som visade sig bäst uppfylla kraven i kravspecifikationen är J1. 
Genom att fästena pressas fast direkt i plywooden krävs ingen förborrning av hål 
eller några lösa fästelement. Dessutom bör detta koncept vara lättare att inkludera 
i den nya automatiseringslinjen på Nefab jämfört med dagens nitningsprocess. 
Ritningar återfinns i bilaga 6. 3d-bilder av MK-fästet visas i figur 21 och 22. 

 

Figur 21. MK-fäste, vy underifrån. 

 
 

Figur 22. MK-fäste, vy ovanifrån. 
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5.1 Funktion 

Huvudfunktionen för MK-fästet är att hålla fast handtagsbandet vid plywooden. 
Fliken ersätter den funktion som niten har idag; att hålla fast handtagsbandet vid 
fästet, se figur 23. MK-fästet sitter fast i plywooden med de inpressade nabbarna, 
se figur 19. Höjden på fästet måste vara tillräckligt högt för att handtagsbandet 
skall kunna löpa fritt kring fliken.  

 

 

Figur 23. MK-fästet monterat med handtagsband. 

5.2 Material och tillverkning 

Prototyperna som använts i kapitel 4.8 har tillverkats av 1,5mm stålplåt. Beslaget 
tillverkas lämpligtvis genom stansning i två steg. I första slaget stansas beslagets 
ytterkonturer samt bockningen av fliken och nabbarnas hullingar. I andra steget 
viks fliken och beslagets sidor ned och bildar dess skålform.  

För att ge MK-fästet ett bra utseende bör det förses med en ytbeläggning. 
Våtlackering, eloxering eller förzinkning är exempel på möjliga ytbehandlingar. 
För att avgöra vilken ytbehandling som bör väljas måste hänsyn tas till faktorer 
som önskad färg, reptålighet vid montering, kostnad etcetera.  
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5.3 Montering 

MK-fästet monteras mot plywooden tillsammans med handtagsbandet genom 
pressning. Pressningen är tänkt att göras med hjälp av en maskin försedd med en 
fixtur som styr placeringen av handtaget på träskivan. Vid pressning placeras de 
båda fästena i en fixtur med handtagsbandet placerat med dess två hål över 
flikarna. Därefter placeras plywoodskivan mot anhåll i fixturen och pressen trycker 
fast båda fästena i skivan. Nabbarna och fliken måste vara utformade så att de inte 
deformeras vid inpressningen i plywooden.   

 

Figur 24. Princip för montering. 

5.4 Jämförelse med befintlig lösning 

Hållfasthetsmässigt håller MK-fästet för betydligt högre belastningar än de krafter 
som kravspecifikationen kräver. Enligt tester klarar MK-fästet 2000N i vertikal led 
jämfört med kravet om 1000N och JOA-handtagets knappt 1500N.  

Vid montering kräver MK-fästet maskinell pressning, jämfört med nitning av 
dagens fäste. Montering av MK-fästet kan mycket väl utföras inom en 
automatiserad monteringlinje med relativt enkla fixturer och en pressmaskin. 
Nitning i en automatiserad monteringslinje kräver högre precision med avseende 
på att beslagen måste placeras exakt över hålen i plywooden samt appliceringen av 
niten.  
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Genom att både nit och plastkåpa kan uteslutas för MK-fästet sjunker 
komponentkostnaden. Det åtgår mer plåt för MK-fästet kontra befintlig plåtdel 
eftersom nabbarna ökar den utbredda ytan. Genom att färre komponenter krävs 
förenklas monteringen samtidigt som lager- och distributionskostnader minskar. 
Monteringsmomenten minskar från nuvarande tre (hålning, nitningsprocess samt 
montage av plastkåpa) till en (fastpressning). 

5.5 Hur väl har målen uppnåtts 

Arbetet har resulterat i ett koncept som har potential att fungera i produktion. 
MK-fästet kräver inget extra fästelement, exempelvis nit som används idag. MK-
fästet uppfyller de belastningskrav på 1000N som ställts, med dubbel 
säkerhetsfaktor. Från Nefab fanns önskemål om en lösning där handtagen 
monteras manuellt efter att lådan satts samman. Det önskemålet visade sig vara 
svårt att tillgodose vilket förklarats i kapitel 4.7.  

Den lösning som presenteras här har sådana egenskaper att den med fördel kan 
integreras i en automatiserad monteringsprocess.  
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6 Slutsats  
Rapporten visar att MK-fästet kan vara ett alternativ till dagens fästdelar i JOA-
handtaget. MK-fästet har flera fördelar gentemot dagens detaljer, vilket visas i 
kapitel 5.1.1.  

Utvecklingsarbetet som presenteras i denna rapport har omfattningen av 
konceptframtagning vilket innebär att arbete återstår innan produkten kan anses 
färdigutvecklad för produktion. Arbetet som återstår presenteras i kapitel 7.2. 

Utvecklingen av MK-fästet och dess möjligheter har visat sig ha god potential att 
färdigutvecklas för produktion. MK-fästet uppfyller de krav och önskemål Nefab 
ställde inför arbetet, vilket gör att Nefab ser möjligheter med MK-fästet (se bilaga 
7). 
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7 Diskussion 
Det har visat sig under arbetets gång att det är svårt att hitta lösningar som på ett 
rationellt sätt kan konkurrera med dagens nitningsmetod. Nitningen har fördelar i 
god hållfasthet och robusthet samtidigt som det går relativt snabbt att utföra 
nitningen. I inledningsfasen av arbetet framstod problemställningen som relativt 
enkel, men allt eftersom arbetet fortskred ökade svårigheterna.  

Det resultat som presenteras i arbetet uppfyller på ett bra sätt de krav som finns på 
hållfasthet och monterbarhet. De initiala tester som genomförts visar att MK-fästet 
med dubbel säkerhet klarar de krafter som dagens kravspecifikation kräver. Detta 
ger en tydlig indikation på att konceptet har potential att ersätta dagens JOA-
handtag med avseende på funktion.  

Under sållning 2 kom även en del nya lösningar upp, exempelvis där man skulle 
kunna föra in en bricka i en springa i plywooden för att sedan dra åt med en 
låsning i samma form som buntband. Denna lösning hade potential men tidsbrist 
gjorde att vi inte hade tid att vidareutveckla den. 

Under detta projekt har många olika tänkbara lösningar undersökts för att kunna 
frångå den traditionella nitmetod som idag används på Nefab. Många koncept 
visade sig vara antingen för klena eller icke passande för Nefabs produktion. I 
slutfasen av projektet beslutades om att gå vidare med det koncept som presenteras 
som MK-fästet här i rapporten.  MK-fästet är en modifierad variant av dagens 
JOA-handtag, som bygger på samma handtagsdel som nuvarande men med ett 
annat fästelement. Tack vare att handtaget med MK-fästet liknar dagens handtag 
medför det fördelar i arbetet med produktionsförberedelser. MK-fästet kräver 
ytterligare utveckling och analysering innan det kan sättas i produktion.  

Författarna konstaterar att ingenjörsutbildningen på Ingenjörshögskolan i 
Jönköping har gett goda kunskaper i problemlösning samt att driva 
produktutvecklingsprojekt. Genom att använda ett ingenjörsmässigt arbetssätt 
håller resultatet hög kvalitet med avseende på den problemställning och 
kravspecifikation som använts som utgångspunkt.  

7.1 Anpassning för automatiseringslinje 

Nefab har inlett ett arbete med att bygga en automatiserad linje i sin fabrik i vilken 
lådan sidor och botten monteras samman med hörnbeslag och kantband. I linjen 
kommer förkapade plywoodbitar och kantband matas in. Borrning sker av hål för 
infästning av handtag och lås innan kantband sätts på. Därefter viks skivorna ihop 
till en back och hörnbeslagen monteras.  

En förhoppning från Nefab är att montage av handtag och lås skall ske utanför 
linjen på färdiga backar. Det skulle ge en flexibel montering där handtag och lås 
som går i mindre serier, såsom Väsk-handtag och JOA-handtag, monteras i 
samband med montage av locket.  
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För att hitta en lösning som medför kostnadsbesparingar är det önskvärt med en 
lösning som tillåter automatisering med maskinell montering helt eller delvis. 
Lösningen som presenteras i rapporten har möjlighet att anpassas för hantering 
och montering av robotar eller liknande. Ett alternativ till att modifiera fästena hos 
JOA-handtaget är att införa automatiserad montering och nitning med befintliga 
komponenter. Innan beslut fattas bör det noga undersökas vilken grad av 
automatisering av handtagsmonteringen som är mest lönsam på sikt. 

 

7.2 Förslag på fortsatt arbete 

Den lösning som presenteras i detta arbete skapar möjligheter till en mer rationell 
montering av handtaget. Lösningen presenteras på konceptnivå varför mer 
detaljerat utvecklingsarbete återstår. De ekonomiska aspekterna och 
kostnadsanalyser av föreslagna förändringar bör göras.  

I det vidare utvecklingsarbetet med MK-fästet ligger närmast att utveckla och testa 
olika utformningar av de hullingförsedda nabbarna. Det måste både undersökas 
vilken utformning som ger bäst hållfasthetsegenskaper samt utformningen för att 
ge god monterbarhet. Utformningen av nabbarna och hullingarna ger stor 
påverkan på hur väl konstruktionen fungerar vid pressningen in i träet. Vid fel 
utformning kan nabbarna exempelvis böjas och därigenom minska dess 
hållfasthetsegenskaper. 

Materialval och tillverkningsmetod återstår att bestämma. Som presenteras i 
kapitel 5.2 är stålplåt och stansning/pressning lämpliga val.  
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Bilaga 1: Nefabs kravspecifikation 
 



 

  

Bilaga 2: Skisser 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

      

                              

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

Bilaga 3: Sammanställning av sållning 
 
Sållningen genomfördes hos Nefab Plypak med relevant personal från Nefab. Alla 
koncept presenterades kort innan för- och nackdelar med de olika förslagen 
vägdes.  
 
TJTJTJTJ----konceptenkonceptenkonceptenkoncepten    
De flesta förslagen hade en utformning som gjorde att staplingsbarhet av lådorna 
förhindrades, detta kunde ej accepteras. Det koncept som gick igenom sållningen 
var förslag C4.  
 
JOAJOAJOAJOA----konceptenkonceptenkonceptenkoncepten    
Koncepten som hade tagits fram var förslag som krävde någon form av maskinell 
pressning vid montering, vilket sågs som för oflexibelt. Nefab ville helst ha 
koncept som kunde klickas fast med handkraft, därför blev förslag som Molly 
intressant. Även förslaget A11 släpptes igenom för fortsatt utveckling. De förslag 
som på förhand bedömdes mest potentiella gick inte vidare såsom A2.  
 
VVVV----handtag konceptenhandtag konceptenhandtag konceptenhandtag koncepten    
Det hade tagits fram en hel del förslag till V-handtaget men inget av förslagen fick 
något genomslag hos Nefab. Därför lades dessa på is och endast de helt nya 
koncepten skulle tas fram till nästa sållning. 
 
SlutsatsSlutsatsSlutsatsSlutsats    
Denna sållning avslutades med en del nya kreativa idéer som växte fram under 
sållningsprocessen. En idé var någon form av standardfäste som man pressar på 
lådan som sedan passar till både JOA- och V-handtaget. Andra idéer var olika 
typer av snäppfästen som skulle vara snabbt att montera och inte kräva någon 
maskinkraft. 
 
 
 



 

  

Bilaga 4: Belastningsdiagram från tester 
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Denna kurva är relaterad till testning 1. 
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Denna kurva är relaterad till testning 2. 



 

  

Dragprov 3
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Denna kurva är relaterad till testning 3. 
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Denna kurva är relaterad till testning 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Dragprov original
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Denna kurva är relaterad till testning av original handtaget. 



 

  

Bilaga 5: Beräkningar 

Kraft vid infästningKraft vid infästningKraft vid infästningKraft vid infästning    

Figuren nedan visar belastningssituationen vid fästena. Fy visar den lyftande 
kraften och F1 respektive F2 representerar krafterna som påverkar fästena.  

 

 
 

Fy = 2000N     Fx = 0N     F1 = F2                    a= 70mm,  b = 108mm 

α = tan-1 (70/108) = 33°   

Fy = F1y + F2y               [ F1 = F2 ]              F1y = F1ysin α     

F1 = Fy / 2*sin α        F1 = 2000 / 2*sin33 = 1836N  

Spänningar i handtagsbandetSpänningar i handtagsbandetSpänningar i handtagsbandetSpänningar i handtagsbandet    

HålkanttryckHålkanttryckHålkanttryckHålkanttryck    

 

P = F / d * t  F = 1836 N d = 5,5 mm t = 0,3 mm 

P = 1836 / 5,5 * 0,3 = 1113 MPa 



 

  

    

    

DragspänningarDragspänningarDragspänningarDragspänningar    

 

σ = F / A  F = 1836 N A = 13,5 * 0,3 = 4,05 mm2 

σ = 1836 / 4,05 = 453 MPa 

Skjuvning i flikenSkjuvning i flikenSkjuvning i flikenSkjuvning i fliken    

τm = T / A  T = 1836 N A = 8 * 1,5 = 12 mm2 

τm = 1836 / 12 = 153 MPa 

Slutsats av beräkningarSlutsats av beräkningarSlutsats av beräkningarSlutsats av beräkningar    

Den högsta spänningen i konstruktionen är på hålet i stålbandet, materialvalet för 
stålbandet bör därför dimensioneras att klara > 1113 MPa i dragmotstånd. Fliken 
måste klara > 153 MPa i skjuvmostånd.  

 



 

  

Bilaga 6: Ritning



 

  

Bilaga 7: Nefabs kommentarer om arbetet 
 
 
BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
Nefab PlyPak använder nitning som huvudsaklig fästmetod för beslag såsom 
handtag, lås, låskrokar och gångjärn. Nitmetodens styrka är att det är en 
flexibel metod som lämpas sig väl för tillverkning av kundanpassade lådor 
och väskor i små serier, eftersom det inte finns behov av verktygsbyte. 
Nackdelen är i sin tur att tidsåtgången per tillverkad enhet blir större 
och det finns därför behov av att se över tillverkningstekniken för 
tillverkning av större serier. Detta är bakgrunden till att Nefab PlyPak 
vill kartlägga alternativa fästmetoder för de beslag som används men inte 
kommer att inkluderas i det pågående automatiseringsprojektet. 
 
GenomförandetGenomförandetGenomförandetGenomförandet    
Magnus och Karl-Johan har väl förstått uppgiften och problemområdet. Efter 
en kort introduktion på företaget har de drivit projektet på ett 
yrkesmässigt sätt. De har självständigt sökt information såväl inom 
företaget som externt och på så sätt skapat och utvärderat idéer om 
alternativa lösningar. 
 
ResultatetResultatetResultatetResultatet    
Arbetet har resulterat i ett koncept som ger goda förutsättningar för 
fortsatt arbete. I monteringsmomentet har antalet komponenter minskat från 
sju till tre samtidigt som två nitslag ersätts med en pressning. Det nya 
konceptet kräver något längre ställtid men ger betydligt kortare 
operationstid per låda/väska samtidigt som det kräver mindre precision i 
monteringsarbetet och lämpar sig därmed väl för tillverkning av de större 
serierna. Därmed uppfyller detta examensarbete de förväntningar vi ställt i 
inledningsskedet av projektet. 
 
Fredrik Sölscher 
VD, Nefab PlyPak AB 
 

 

 

 


