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Sammanfattning 
Rapporten beskriver ett examensarbete på grundnivå inom högskoleingenjörsutbildningen 

innovation och produktutveckling på Mälardalens högskola. Detta examensarbete är inriktad 

inom industriell och produktutveckling som är på 15 högskolepoäng under 10 veckors 

heltidsstudier. 

Examensarbetet har handlat om exklusiv design av en parkbänk med ändamålet att vara 

användbar och nyttagivande.  

I rapporten beskrivs hela utvecklingsprocessen från att det var en idé på en kreativ parkbänk 

som behandlar trasslet av regn till en färdig produkt där den endast behöver tillverkas för att 

finna sin plast ute på marknaden. Metoden som man har använt sig av för att genomföra 

designarbetet är PU-verktygen. 

Som resultat blev det en unik, funktionell, konstnärlig och ergonomisk två delars parkbänk 

som tar hänsyn till kropps faktorer genom sina dimensioner och valet av sin funktionalitet 

som är flexibel och säker. 

Sittbänken är försedd med WIFI-sändare och eluttag med USB-laddare portar vilket gör 

sittbänken smart och exklusiv. Med ett lock som täcker hela sitsen försäkrar man att 

klimatförändringen inte kan inverka på sittplatsen och att den elektriska integrationen 

tillräckligt skydds.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till Lesjöfors företaget som har bedragit med förslag på 

funktionaliteten. Vill också tacka Gasfjädershop-företaget som är en stor leverantör för den 

valda funktionaliteten på min produkt, ska tackas för att de har tagit sin tid till att förklara 

tillvägagångssättet av funktionaliteten och som också hänvisade till ett beräkningsverktyg för 

noggrannare beräkningar och mer säker design av funktionaliteten.  

Ett tack ska även riktas till Mark, kommersiell chef på Eckold Limited för sin hjälp med val 

av mekanisk låsning.  

Jag vill tacka min handledare Ragnar Tengstrand för all hjälp och stöd han bidragit med för 

att genomföra detta examensarbete. 
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Ordlista 
 

 

CAD   Computer Aided Design, 3D  

   (konstruktionsprogram) 

 

 

Kravspecifikation  Kravlista för produkten. 

  

 

Funktionsanalys Funktionen delas upp i huvudfunktion, delfunktion 

och stödfunktioner. 

 

QFD Quality function deploument, kundens krav 

omvandlas till tekniska krav. 

 

FMEA Failure mode effect analysis, fel som produkten kan 

utsättas för. 
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1 Inledning 
En grundnivås examensarbete som har sin inriktning inom industriell design och 

produktutveckling. Examensarbetet innefattar en skriftlig rapport som ligger till grund för 

utvecklingen av en parkbänk från idé till färdig produkt, med Cad- modell och ritning som 

visar det slutligt grafiska resultatet för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Fenomenet kan orsaka olika trassel för människan som ibland är svårt att hantera. I det här 

examensarbetet skall det fokuseras på regn och dess följd som påverkar utenaturen för 

mestadels. 

Regn eller nederbörd bildas av flytande vatten och är välkänd för sina fördelar på naturen och 

människan. Trots dess gudomliga fördelar resulterar den i en del trassel. Ett trassel som detta 

examensarbete grundas på är vattendroppar som hamnar på parkbänkar som gör de blöta och 

olämpliga att sätta sig på.   

  

I dagens nuvarande läge finns det inga parkbänkar som har lock eller skydd för att hindra 

bänken från att det nedblötas, för allt mer trovärdigt angivit är det inte synligt att sådana 

parkbänkar existerar i Sverige.  

Genom detta examensarbete som är ett slutligt moment i högskoleingenjörsutbildningen, 

Innovation och produktdesign och med hjälp av de kunskaperna som man har erhållit utav 

utbildningen skall man genomföra ett produktutvecklingsarbete av en parkbänk. 

  

Examensarbetet är på grundnivå, 15 högskolepoäng och har sin inriktning inom 

produktutveckling och industriell design. Projektarbetet baserar sig på eget uppdrag och körs 

på heltidsfart under vårtermin 17.  

 

1.2 Problemformulering 

Problemet som ska behandlas i denna rapport är blöta och slitna parkbänkar på grund av 

vädret. Till följd av parkbänkens nuvarande utformning och placering utsätts den för naturliga 

återverkningar som klimatförändringen orsaker, som gör den dammiga och orena.   

1.3 Syfte och mål 

Syftet med det slutliga examensarbetet är att använda sig av kunskaper som utbildningen, 

Innovation och produktdesign har erbjudit samt kunna tillämpa de för en problemlösning. 

Projektarbetet som genomförs i denna rapport är i form av design projekt där man kreativt 

utvecklar produkt som ska vara till nytta för människan samtidigt som den ska skapa värde för 

tillverkaren.  

 

Med klimatförändringen önskar man sig alltid vettiga lösningar som kan eliminera oönskade 

effekten av fenomenet. Exempelvis regn, kan leda till en del svårigheter. Parkbänkar blir blöta 

av regn och detta kan orsaka svårighet för människor som vill sitta och slappna av samtidigt 

som de får titta på naturen efter det regnat. De får inte den möjligheten i dagensläget 

Målet med detta examensarbete är att utveckla en parkbänk som tillfredsställer människans 

behov, vilket då är att kunna sätta sig utomhus efter det regnat utan att behöva bli blötta som 

man upplever i dagensläget. 

Detta skall uppfyllas med en del uppsatta mål för arbetet: 

 Tilltalande design 

 Kompakt konstruktion 

 Flexibel Funktionalitet  
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 Hållbar  

 Rostfri  

 Ergonomisk  

 

1.4 Projektdirektiv 

Detta projektarbete ska fokusera på att ta fram en modern, funktionell och kompakt utvecklad 

modell av en parkbänk som skall tillfredsställa användarens behov. Vilket innebär att den ska 

kunna utföra sin uppgift felfritt och smidigt samtidigt ska det tas hänsyn till den offentliga 

miljön vid tillverkning. Detta ska uppfyllas med rätt materialval och tillverkningsmetoder. 

Tanken bakom detta arbete är en innovativ parkbänk som säkerställer att sitsen inte påverkas 

av utemiljön genom att göra den rätt anpassad i miljön den tillhör. Produktens funktionalitet 

skall vara flexibel och effektiv, d.v.s. det inte finnas något krångel vid hantering av 

produkten.   

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet ska genomföras i en period om 10 veckor där man ska ha utfört en rapport 

som omfattar hela produktutvecklingsprocessen med Cad- bilder samt ritningar som visar det 

grafiska resultatet av projektarbetet. Fysiska modellen ingår inte i detta examensarbete.  

2 Teoretisk bakgrund och lösningsmetodik 
I detta kapital av rapport redogörs de teoretiska delar som har en anknytning med 

designarbetet.  

2.1 Design science 

Design är en kombination av vetenskap och konst integrerat för att framställa en modell som 

har en uppgift att utföra.  

Konsten är något man skapar med sin fantasi men utförandet av hela produkten kräver 

vetenskapliga undersökningar som tydliggör hela designprocessen. Det är viktigt att tänkta på 

användaren då man skapar design, att få en förståelse för det mänskliga beteendet/ ergonomi. 

Studierna ska alltid vara till fördel för människan (Design Science Editorial). 

 

En välgrundad disciplin består av forskning och utspridning av information. 

Informationsspridningen kan utföras genom många sätt, t.ex. journal, tidningar, produkter och 

reklamer. Genom produkter kan man meddela en del information som kan få användaren att 

undra över varför och hur det gör som det är. Formen, utseendemässigt och funktionen till 

produkten är sådana faktorer som tillverkaren får meddela sina kunskaper med, som har 

erhållits genom forskning och studier (Design Science Editorial). 

 

Designvetenskap studerar skapandet av konstprodukter och dess effekt på våra fysiska, 

psykiska, ekonomiska, sociala och visuella miljöer. D.v.s. att genom vetenskapliga metoder 

kan produktprocessen studeras för att få en rätt produkt som skapar värde för kunden samt 

tillverkaren.  En schyst design förbättrar vår vardag genom innovation, service, produktens 

hållbarhet samt eliminerar de negativa oavsiktliga konsekvenser som spridds med 

teknikutvecklingen. En dåligt designad produkt kan påverka negativt alltifrån tillverkaren som 

får dåligt ryckte till och med naturen genom t.ex. produktens materialval som inte är 

tillämpligt med miljön produkten finner sin plats i  (Design Science Editorial). 
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2.2 Innovation 

Begreppet innovation är brett därför kan det betyda olika vid olika sammanhang. Mestadels 

innebär det att kreativt skapa nya lösningar till problem. Med det kan det också menas en 

förbättring av en befintlig lösning. Att försöka omdefiniera syftet eller riktpunkten med 

produkten och arbeta på att nå ett bättre resultat som hjälper slutanvändaren och tillverkaren, 

d.v.s. att produkten också behöver vara kommersiell.  

Innovationen ingår i all produktutveckling vid problemlösning, på alla system och 

detaljeringsnivåer. Det kan vara tjänster, processer eller metoder som man analyserar och 

försöker förbättra dess kvalitét, effektivitet eller ändamålsenlighet med nya åtgärder 

(Innovationsrådet). 

 

2.3  Semiotik 

Produktens form kan tala för sig på långt avstånd. Den kan ge en god sikt för mänskan att 

känna igen produkten och dess användning. Tecken på produkten fastlägger dennes, identitet, 

användning och målgrupp som ligger bakom produkten. Det är viktigt att hålla produkten i 

förhållande med sina konkurrenter för att utvecklingsarbetet ska framhävas och konkurreras 

därefter med liknande produkter (Westholm, 2002). 

Produktsemiotik består av tre underkategorier: Pragmatik, Semantik och syntax.

 

Figur 1 Semiotiks tre underkategorier 

Pragmatik avgör produktens målgrupp beroende vart denne befinner sig. En äldre variant 

dator kan ses omodern och gammal i ett rikt hem med fina fashionabla möbler. Skulle den 

funnits i ett i ett fattigt hus i tredje världen med få möbler skulle den tolkas helt annorlunda 

(Westholm, 2002). 

Syntax kan tolkas som ”fitting”, hur produkten sitter på en. En likadan produkt kan inte passa 

alla. Produktens provning varierar från person till annan. En del passar i långa kappor, som 

exempel och då tycker man att kappan är fin och gör en smal, lång, gömmer sina fetter osv. 

andra kan se ut tjocka och korta med samma kappa och då tycker man att kappan är osmakfull 

och inte ordentligt sytts (Westholm, 2002). 

Semantik handlar om att ge produkten en identitet genom tecken. Dragkedjan kan uttrycka att 

man har en ficka, att man kan göra storleken mindre eller att kappan kan stängas, beroende på 

vart den sitter. Med dessa tecken uppmanas användaren att prova kappan. Materialval och 

färger kan beskriva produktens användning med andra ord.  Med så många lika designade 

produkter ute i marknaden kan symbolen för märket identifiera tillverkaren bakom 

produkten(Westholm, 2002). 
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2.4 Sittbänk 

Bänk är en sorts möbel som kommer till nytta i flera olika sammanhang. Det finns ett brett 

sortiment av bänkar, där varje produkt av serien benämns en särskild titel. Bänkar som 

används inomhus kallas vanligen för soffa, bord och utomhus bänkar benämns för parkbänkar 

(Essem Design). 

Parkbänkar och parksoffa är två beteckningar som man tilldelar för sittbänkar som placeras 

utomhus för att skilja på de sittbänkar som är försedda med ryggstöd som kallas för parksoffa 

och de som är utan kallas parkbänkar. Dessa sittbänkar är hållfasta och hållbara därför att de 

tillverkas av en blandning av olika material som är kombinerade med varandra för att bilda en 

anpassningsbar helhet för den offentliga miljön (Essem Design).  

 

 
Figur 2 Produktserie av bänk 

 

2.4.2 Analys av befintlig konstruktion 

Utomhus sittbänkar brukar tillverkas av hållfasta material, som trä, träliknande plast och 

metall, som aluminium eller stål. Stilen är ganska likadan på de flesta bänkar med några små 

detaljer skiljs de ifrån varandra.  

Vanligtvis konstrueras en sittbänk av 

en sits och ryggstöd som brukar vara 

av trä med ram och stödfötter av metall 

för att göra den tillräckligt stark att 

klara utenaturen. Sitsen brukar vara av 

ribbor hela vägen upp och över 

ryggstödet. Och som skruvas fast i 

ramen med bultar. (Baomee, u.d.) 

 

2.5  Lagerarbete  

Transporten sker efter en beställning man gör antingen via webbsidan där man hittat 

produkten eller inne på industrin för bänkar.  Utvalda bänken plockas upp från lager och 

Figur 3 En traditionell konstruktion av parkbänk 
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skickas med monteringsbok där man får läsa hur bänken ska monteras i steg med bild och 

text. På vissa företag kan man beställa bärhjälp och montering mot en kostnad (Witre, u.d.). 

2.6 Ergonomi 

Ergonomi eller arbetsvetenskap, är samspelet mellan människan och arbetsredskap. Att tänka 

på användaren när man skapar en design är jätteviktigt i designarbete. Ergonomi handlar om 

människans godtagande av föremålet/omgivningen. Det kan vara utseendemässigt samt 

experimentet av föremålet. Det handlar inte bara om den fysiska anpassningen utan 

psykologiska och andra aspekter också, exempelvis miljöaspekter.  

Att människan känner sig tillfreds och bekväm med föremålet man använder eller 

omgivningen man gör saker och ting i är ett viktigt mål som designarbetaren bör sätta som 

krav på sig att uppfylla med sitt arbete.  Genom att ta hänsyn till människans dimensioner, 

som vikt, längd, förmågan av att hantera information, etc. när man skapar sin design, minskar 

belastningen på människan och blir snabbare och enklare att utföra saker. Även misstagen 

minskas! (EHSS ergonomi & human factors) 

2.7 Lösningsmetodik 

 

Figur 4 Utvecklingsmetoder 

2.7.2 Gantt-schema 

Gantt- schema är ett traditionellt verktyg för nystartat projekt där den används för att hålla 

arbetet under kontroll.  Det är en tidsplan som vanligen består av två axlar, titel samt tid som 

används vid utförandet av de aktiviteter som ingår i ett projekt.  Man erhåller stor nytta 

genom användning av detta verktyg då arbetet hålls inom en tidsram utan några tanklösa 

förseningar samtidigt som man får en bra överblick över de delar som presenteras(VD-

BLOGG).  

Konkurrent analys 

Genom konkurrentanalysen tar man reda på existerande produkter som har en relation till den 

framtagna produkten.  Analysen visar upp vad konkurrenterna har integrerat i sina produkter, 

vilka fördelar och nackdelar existerande produkter har. Denna analys ger möjlighet till 

utvecklaren att förbättra sin produkt genom att behålla de fördelar som befintliga produkter 

äger och därtill arbeta på för att hitta åtgärder för nackdelar(Marknadsförd, u.d.). 

2.7.3 Konceptgenerering 

Det är en metod man använder sig av vid skapandet av slutliga konceptet. Där genomtänkta 

detaljerna presenteras genom skisser, bild och/eller text. Vilket sätt man väljer att visualisera 

sina idéer med spelar inte så stor roll, det viktiga är att konceptskissen är verkligt genomtänkt 

och att detaljerna tillräckligt utvecklade för att säkerställa funktionaliteten och tanken med 

produkten (Wordpress, 2014). 

Vid konceptgenerering gäller det att fundera ut fler idéer på lösningen, hur den fysiska formen 

ska se ut och hur funktionalitet ska bete sig för att sedan samla ihop de bäst möjliga 
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egenskaperna i en enda koncept. Konceptidéer görs på smådetaljer såsom övergripande 

produktfunktioner(Effektiv visuell kommunikation). 

2.7.4 Funktionsanalys 

I funktionsanalysen talar man om vilka funktioner produkten har utan att redogöra för hur de 

uppnås. Den kan användas vid utveckling/framtagning av produkter där funktionerna 

utvecklas utav kundkraven och därefter fungerar den som underlag vid utförandet av 

produktens kravspecifikation.  

Produktfunktioner dels in i 3 delar som är då: huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. I 

en funktionsanalys studeras funktionerna för produkten så att de delas upp i 3 olika 

kategorier. Huvudfunktionen innefattar ett antal delfunktioner som stödjas av underfunktioner 

som bygger upp slutliga funktionen. Huvudfunktion som är den huvudsakliga funktionen för 

produkten då den visar huvudsyftet med hela. Delfunktioner är de andra övriga funktioner 

som gör att huvudfunktionen fungerar. Under funktion eller stödfunktion hjälper till i 

byggandet av delfunktionen (Andersson, 2010). 

 

2.7.5 Kravspecifikation 

En kravspecifikation innehåller kundenskrav och önskemål samt utvecklarens genomtänkta 

egenskaper till kommande produkten/tjänsten. Det är ett dokument som ska visa en 

gemensam bild på hur systemet ska bete sig där kundensbehov tillfredsställs genom 

egenskaper till produkten/tjänsten som ska framställas. Kravspecifikationen delas upp i två 

kategorier: funktionella krav och kvalitetskrav. Funktionella kravet beskriver funktioner hos 

produkten som ska uppfylla behovet. Det skrivs med en förklaring följd med mått och 

enheter. Kvalitetskraven beskriver funktionens prestanda, hur bra systemet ska svara när dess 

funktionalitet används. Det ska ange egenskapen hos funktionen eller systemet som 

exempelvis flexibilitet. Det är viktigt att kravspecifikationen hålls uppdaterad vid ändring 

(Kravspecifikation). 

2.7.6 Konceptutvärdering 

Det är viktigt att utvärdera koncepten för att välja den bästa av alla möjliga lösningar. Inom 

design och konstruktionsarbetet används Pugh’s- matris vid utvärderingen. Pugh’s-matris är 

ett produktivt verktyg som värderar 

koncepten på ett systemiskt sätt som 

möjligt för att välja ut det bästa möjliga 

konceptet. Processen utförs genom en 

poängsättning av sambandet mellan 

egenskaperna hos ett koncept och den 

uppställda kravspecifikationen. Man 

betygsätter konceptens lämplighet och 

kriteriernas vikt gentemot kundkraven med 

en skala på -2 till +2, där (-) är mindre än, 

(0) lika med och bättre än (+). (DR Staurt 

Burge, 2009) 

Figur 5 Verktyg för konceptframtagning 
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2.7.7 Konceptval 

Konceptvalet är det slutliga valet av produktförslag som tas fram med hjälp av 

konceptutvärdering. Konceptet som väljs ut som slutligt koncept går vidare i 

utvecklingsprocessen till modellering och tillverkning. 

2.7.8 QFD 

Quality Function Deployment eller kundcentrerad kvalitetsutveckling är en metod man 

använder sig av för att överföra kundenskrav till tekniska egenskaper. Syftet med metoden att 

ta fram en produkt innefattar de mest eftersträvande behov. Man för in kundönskemål och 

tekniska egenskaper i matrisen. Sedan poängsätter man sambandet mellan kundönskemålen 

och tekniska egenskaper. Poängsättning är på en skala 1-5, där 1 representerar ett lågt 

samband och 5 är högsta sambandet man kan uppnå mellan kraven. Matrisen möjliggör att 

jämföra produktkonceptet med konkurrenter (IES.ITU). 

2.7.9 FMEA 

Failure Mode Effect Analysis är en riskanalys som används vid produktutveckling för att 

identifiera och analysera de fel som kan uppstå i konstruktionen eller processen. Metoden 

hjälper till med att på ett systematiskt sätt identifiera möjliga fel, felorsaker och konsekvenser 

redan i början för att hitta förebyggande åtgärder (Six-sigma, u.d.). 

Materialval 

För att ta fram en produkt som klarar sin miljö och håller en längre livslängd är det viktigt att 

välja rätt material på produkten vid tillverkning. Egenskaperna hos materialen varierar därför 

har materialvalet stor betydelse och bör väljas utifrån produktens uppställda mål. 

Materialvalet är viktigt för den fysiska modellen som verkställer en del av produktens 

egenskaper.  

2.7.10 Design Brief  

Det kan förklaras som beskrivning av den uppkommande designen. Där man identifierar 

genomtänkta detaljer, dimensioner, funktioner, m.m. till själva designen. Det kan vara en 

mäktig metod som styr hela arbetsflödet genom att beskriva designens effektivitet och 

utformning så att man får en glasklar bild om hela designen från koncept till genomförande 

(Shopify, 2016). 

2.7.11 CAD 

CAD står för Computer Aided är en metod man kan visualisera sina idéer med. Genom att rita 

skisser som är baserad på geometri skapar man tredimensionell bild av konceptet. Metoden 

hjälper till att få en förståelse av hur en färdig produkt kommer att se ut eller bete sig i 

verkligheten innan man går vidare till tillverkningsprocessen. Verktyget är mycket användbart 

inom designutveckling(Autodesk, u.d.). 

3 Materiallära  
Det finns alltid ett krav på parkbänken att den ska vara hållfast och hållbar på grund av sin 

användningsplacering. Att den finner sin plats i både park och stadsmiljö, d.v.s. hållplats, 

sporthall, uteservering, lekplats, äldreboende och sjukhus. Därför väljer man material med 

hög hållfasthet och lång livslängd för att klara den offentliga miljön.  
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3.2 Stål 

En sorts metallmaterial som innehåller en legering av järn och kol. Stål är mycket användbart 

och känt för sina egenskaper som exempelvis hållbarhet, och svetsbarhet. Kolhalten i stålet 

gör att stålet kan härdas, men mängden är avgörande.  Kolhalteten får inte stiga över 2 % av 

stålets omfattning därför att stålets förmåga att smidas minskas. Man kan tillsätta andra 

ämnen som tillägger särskilda egenskaper till själva materialet som exempelvis krom. En 

mängd av krom, omkring 13 % tillför stålet korrosionsskydd. (NE) 

Övriga egenskaper  

Riktvärden för några övriga fysikaliska egenskaper hos stålet anges i tabellen nedan: 

Densitet  7 850 kg/m3 

Längdutvidgningskoefficient  1,2   

Värmeledningsförmåga  60 W/m°C   

Specifik värmekapacitet  450 J/kg°C   

Elasticitetsmodul  210 GPa   

Skjuvmodul  81 GPa 
(Åstedet, 2009) 

3.3 Aintwood 

 Aintwood, nonwood eller polywood är olika beteckningar för en träliknande plast som är 

tillverkat av återvunnen polystyren. Materialet är gjord för att stå emot hetta solen samt 

snöiga vintern, tål temperaturer mellan +50 och -25 graders väder. Detta gör materialet 

användbart för tillverkning av utomhusmöbler samt trädgårdsmöbler (Satz, 2015). 

Aintwood är ett lätt, hårt, motståndskraftigt, UV-skyddare och vattenavvisande material som 

trots dessa rejäla egenskaper är materialet ganska billigt jämfört med andra material med 

liknande egenskaper.  Detta ledde till att materialet fått konkurreras med trädgårdsmöbler i 

teak, rotting och konstrotting. Sortiment av antiwood produkter är ganska omfattande och det 

säljs under parollen ”fullständigt underhållsfria möbler”, vilket förklarar att materialet inte 

behöver skötas för att öka sin livslängd (Faktatexter.se, u.d.). 

4 Produktionsteknik 
I detta kapital beskrivs framställningen av parkbänken.  

4.1 Tillverkningsmetoder  

4.1.1 Valsning 

Plåtbearbetning, valsning är en metod för att för att förändra 

plåtens form och struktur. Metoden används för material, som 

exempelvis plast, gummi, glas, papper såväl som för metaller. 

Maskinen består av två roterande valsar som tunnar ut materialet 

tjocklek samt förändrar materialets inre struktur. Beroende på 

valda valsar får materialet dennes form, d.v.s. platta valsar ger ett 

tunn och platt material, vill man ha mönster och annat avtryck på 

materialet får man välja rätt valsar (Qimtek, u.d.). 

Figur 6 Grundprincipen vid valsning 



 
 

 

16 
 

4.1.2 Fräsning 

Fräsning är en tekniskt datorstyrd metod som används inom skärande bearbetning. Metoden 

används vid framtagning av detaljer i lättbearbetade likaväl som svårbearbetade hållfasta 

metalliska material. Fräsmaskinen styrs digitalt genom CNC som står för Computer 

Numerical Control, är datorsystem som används inom verkstad för 

att styra tekniska maskiner numeriskt. Man behöver programmera 

systemet efter hur produkten ska se ut därefter körs maskinen 

automatiskt. Tack vore denna teknik kan man framställa detaljer 

med komplicerade texturer med hög noggrannhet och på ett 

flexibelt vis. Vid fräsning skruvas fast arbetsstycket i 

fräsmaskinsbordet därefter programmeras systemet antingen direkt i 

fräsmaskin eller via applikationsprogrammet CAM där 

bearbetningen sammanställs numeriskt med hjälp av en 

tredimensionell modell (Fräsning).  

4.1.3 Formsprutning 

Formsprutning är en traditionell tillverkningsmetod vid framställning av plastiska 

komponenter. Metoden används för små liksom stora detaljer d.v.s. att det går att tillverka 

normalstora till stora detaljer från cm2 till m2 med god precisionsförmåga. Processen påbörjas 

med att man häller plastpulver i maskinen där den pressas i cylindern under en viss 

temperaturgrad som gör att den förvandlas till flyttande 

plast. Plasten sprutas in sedan i formen där den stelnar och 

får sin utformning. Beroende på maskinensform får 

plasten sin geometri och ytfinish. Produktionskostnaden 

anses vara låg – till mycket låg, varierar beroende på 

materialval och seriestorlek (Plastportalen, 2014).  

4.2 Ytbehandling  

För att förstärka produktens egenskaper och göra produkten motståndskraftig för offentliga 

miljön är det viktigt att man använder sig av ytbehandlingar. Ytbehandlingen skyddar 

komponenten från korrosion och slitage samtidigt kan den medföra en vacker form med bättre 

funktionalitet. (Ytbehandling stål) 

4.2.1 Varmförzinkning/galvanisering 

Varmförzinkning eller galvanisering är två benämningar med likadan innebörd på 

ytbehandling som utförs på metaller för att rostskydda och klarar av sina miljöer. Metoden går 

till genom att man doppar in metallkomponenten i ett hett bad av smält zink som håller 

temperatur omkring 460 grader Celsius. När metallen doppas in i smält zink bildas det en 

legering som har hårdare egenskaper än själva metallen. Detta leder till att 

metallkomponenten blir mer hållfast och hållbar. Beläggningen ska fungera som skydd för 

metallen, som kommer att stå emot fukt vilket gör att man slipper rostskador. Därtill får den 

galvaniserade komponenten en vacker finish och risken för slitage minskar då metallbiten 

beskyddas genom beläggningen som kommer att motstå alla repor och stötar. (Förzinkning) 

Figur 7 Principskiss av fräsning 

Figur 8 Översikt av formsprutning 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0zp-J-7PUAhVOLlAKHZQDBlIQjRwIBw&url=http://www.custompartnet.com/wu/milling&psig=AFQjCNECD7cjACgSMC9cQpAmi298dA9MuQ&ust=1497207593402482
http://www.mynewspapers.net/upload/6/53/6535ea3cedbc46bd23614b40c5f6d728.png
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4.3 Sammanfogning 

4.3.1 Svetsning 

En tillverkningsmetod som används vid sammanfogning av delar. Metoden används till stål 

såväl som den används till aluminium och plast. 

Svetsningen delas upp i två huvudmetoder: 

trycksvetsning och smältsvetsning. Trycksvetsning 

som också brukar kallas motståndssvetsning utförs 

genom att två metalldelar pressas ihop vilket leder 

till att värme uppstår mellan delarna p.g.a. 

övergångsmotståndet. Denna metod används i 

verkstadsindustrin, mest inom bilindustrin. Andra 

huvudsakliga metoden, smältsvetsning används till 

olegerat, låglegerat och rostfritt stål. Metoden basers på en avsmältande elektrod som 

sammanfogar materialdelarna med varandra. (Svetsning)  

4.4 Förbehandling 

En förbehandling behövs för alla komponenter som ska bearbetas på något sätt. Komponenten 

behöver förbereddas innan den lackeras för att färgen ska sitta fint och jämnt. Med denna 

process menas att komponenten rensas från damm eller smuts.  (Våtlackering) 

4.4.1 Pulverlackering 

En målningsmetod som är mycket effektiv och lämplig för stål. Metoden är kostnadseffektiv 

och så simpel att man endast behöver skaffa sig de utrustningar som används vid utförandet 

av lackering så är det enkelt att även utföras i sitt eget garage. Man behöver ladda positivt 

metallkomponenten för att sedan hälla pulver över ytan som man vill behandla. När 

metallkomponenten positivladdats attraheras då pulvret till metallen och fastnar i 

metallkomponenten som ett lack.  Elektiska laddningen resulterar i ett jämnt lager av 

färgpulver lägger sig slätt över metallytan. Tack vore den elektiska laddningen som gör att 

man slipper spilla material för att jämna till manuellt. Som ger till följd en kostnadseffektiv 

och miljövänlig lackeringsmetod. (Ytbehandling , 2016) 

 

5 Ansats och metod 
 

5.1 Planering  

5.1.1 Gantt-schema 

För att hålla arbetet under kontroll utfördes ett gantt-schema som påbörjades med inskrivning 

av startdatum och slutdatum för projektarbetet. Därefter planerade man hur arbetet ska hållas, 

vilka delar ska ingå i projektet och när de ska vara klargjorda. Dessa moment sorterades längs 

en tidsaxel och fördes in i excel-format blankett, Gatt-schema.  Gantt-schemat fick justeras då 

utförandet för vissa delar inte kunde hålla sin tidsgräns. 

5.1.2 Marknadsundersökning 

Från början hade man en aning om vad projektarbetet skulle handla om. Man upplever själv 

bekymret med blötta parkbänkar. Efter att förslaget på examensarbetet godkänts började man 

med marknadsundersökningen. Syftet med processen var att ta reda på de befintliga typer av 

Figur 9 Svetsning 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid6_fp0ZfUAhXlHJoKHeLKC2UQjRwIBw&url=http://www.platspecialisten.se/produktion/svetsning/&psig=AFQjCNE_tyAIWKHGoE2PnRo8UASbBAnkAw&ust=1496234307140516
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parkbänkar. Och eftersom det behövdes en funktionell lösning för att realisera ändamålet med 

produkten så behövde man göra en förstudie angående funktionalitet som man kan förse 

produkten med. Eftersom parkbänkar är ganska lika i form så fick man ett underlag för hur 

stilen bör vara. Förstudiet gav möjligheten till fler lösningar gentemot funktionaliteten. Men 

valet var ganska pedantiskt eftersom det inte finns en egendomlig del som  

5.1.3 Konkurrentsundersökning 

Eftersom konceptet vara ganska nyskapande var det inte mycket man kunde göra för att förstå 

andras lösningar gentemot sådana produkter. Det var mest eget förstudie man utförde för att 

möjliggöra funktionaliteten och säkerställa tanken bakom idén. Man fick däremot göra 

undersökningar av produkter av samma kategori, som boxar och liknande produkter.  

Vid vald av funktionalitet utfördes massa noggranna konkurrentsundersökningar för att välja 

en lämplig funktionalitet till koncepten som klara i vikt, att bära locket och motstår hårt tryck. 

5.2 Konceptutveckling 

5.2.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen användes för att bestämma egenskaperna till produkten samt verktyg för 

att åstadkomma en del vettiga lösningar på hur parkbänken ska se ut samt fungera. Kraven 

och önskemål på produkten framställdes och syftet med de förklarades. Det huvudsakliga 

kravet är ett säkert koncept som inte sätter ut användaren för fara. Användare ska känna sig 

lättad och den ska vara lättskött.  Dessa krav står ordnade i bilaga nr”2” 

5.3 System-level design  

5.3.1 Funktionsanalys 

Huvudfunktionen med produkten är att säkerställa sitsen att den inte blir blöt eller för varm. 

För att realisera detta behövs det delfunktioner. För detta koncept behöver man skapa sittandet 

och täcka den för att uppfylla huvudfunktionen. För att förbinda delfunktionerna behöver man 

en viss sammansättning. Nedan ser man en funktionsträdbild på de funktioner som behövs för 

att möjliggör tanken bakom konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 Funktionsanalys 
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5.3.2 QFD 

Verktyget Quality Function Deployment har använts för att uppvisa sambandet mellan 

produktegenskaper och fysiska komponenter. Sambandet har etablerats med en 

poängsättnings skala på 1-5, beroende på hur stort förhållande de har. Starkaste sambandet 

fick tilldelat siffra 5 och svagaste fick bedömas med siffra 1.  

5.4 Ideframtagning 

En stegvis process för att komma fram till ett slutligt koncept som tillfredsställer kundens 

behov.  

5.4.1 Konceptgenerering 

Under denna fas skissades ned alla möjliga idéer på valda produkten. Det försökte skissas så 

olika förslag som möjligt för att sedan kunna integrera de mest lämpliga detaljer i en och 

samma förslag. Flera konceptförslag presenterades genom skisser som finns bifogade under 

kapitel 9 bilagor.  Nedan förklaras de 7 genererade koncepten med text.  

Koncept1: En paraply som är försedd med sits. Paraplyn har en teleskopstång, åker upp och 

ned genom en knapp. Man trycker på knappen så förlängs stången så att man kan sitta på 

sisten. När man reser sig trycker igen på knappen för att sitsen ska täckas med paraply. 

Koncept2: Cylindrisk rullbänk med tre rullbara handtag som sitter på ett rör fastsatt i bänkens 

sidostöd. Man vrider på bänkens sittplats genom ett handtag som sitter placerad på bänkens 

sidostöd. Blöta sittplatsen rullas ned så att undersidan hamnar upp.  

Koncept3: Klassisk formad sittbänk, d.v.s. rektangulär sittbänk med cylindriskt lock. Bänken 

är försedd med tre handtag, två sitter placerade utåt på varsin sida och ett i mitten av bänken. 

Locket sätts ihop med sitsen med klaffhållare och ska täcka hela bänken med handtagen inne 

när den är stängd. 

Koncept4: Sittbänk som är formad som en snäcka som är gjord i träliknande plast för lättare 

vikt. Bänken har automatisk funktionalitet som gör att man själv bestämmer öppningsvinkeln 

på locket. 

Koncept5: cylinderformig sittbänk med neddragen lock. Sitsen binds ihop med locket genom 

två stycken gasdämpare som ska lyfta locket automatiskt. Formen på locket ger den 

kännetecken att kunna användas som parasoll. 

Koncept6: En snäcka formad sittbänk med lock. Bänken utrustas med låsbart gasdämpare 

som ska kunna låsa positionen hur man vill, d.v.s. öppnings grader bestäms av användare. 

Bänken är gjord i Aintwood plast för lättare vikt och billigare produktionstillverkning.  

Koncept7: en cylinderformig sittbänk med lock. Konceptet är rent intellektuell tänkt. 

Sittbänken binds ihop med locket genom två stycken gångjärn som är placerade på baksidan 

av locket. För att locket ska stanna vid 90 graders vinkel, förses bänken med ett stöd som 

sitter fast i sisten bakifrån för att hindra bänkens rörelse efter 90 graders vinkel. Sittbänken är 

försedd med två handtag som placerade jämt på bänkenslängd. Locket är format efter 

handtagen, d.v.s. den har utrymme där handtagen går in när den stängs. Locket ska också 

kunna användas som ryggstöd. För att möjliggöra att locket ka användas som ryggstöd, förses 

locket med en rektangulär formad plåt som sitter i kanten av locken samtidigt ska det finnas 
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motsvarande plåtfrom i sisten. Det ska finnas håll i båda plåtar så att när locket öppnas sitter 

hållen ovanpå varandra som ska hållas i varandra med hjälp av stativ. 

5.5 Koncepturval 

5.5.1 Konceptutvärdering 

Koncepten utvärderades med Pugh’s-matris verktyget. Egenskaperna till de olika koncepten 

fick värderas med kriterierna i produkt kravspecifikationen som i sin tur också fick viktas på 

en skala 1-10 beroende på hur viktig var och en är för koncepten.  

Utvärderingsprocessen av de 7 koncepten utfördes med en poängsättning på skala -2 till +2. 

Det visade tydligt att koncept 6 hade mest genomtänkta detaljer som uppfyller uppställda 

kraven på produkten, vilket bekräftades genom konceptens viktade summa.  

5.5.2 Konceptval 

Utifrån utvärderingsprocessen visade det sig att detaljerna i koncept6 uppfyller en hel del av 

de bestämda kraven på produkten som exempelvis är säkerhet, flexibilitet, ergonomi, 

hållbarhet och estetisk tilltalande formen. 

5.6 Koncept test 

5.6.1 FMEA 

Failure Mode and Effects Analysis eller feleffektsanalys är en”steg i steg” metod för att 

identifiera alla möjliga fel. För att genomföra denna metod för konceptet togs fram alla 

beståndsdelar där felen kan uppstå. Möjliga felen analyserades igenom olika 

indelningsgrupper, felsätt, felorsak, feleffekt, rekommenderad åtgärd och vidtagen åtgärd. Där 

problemen definieras och åtgärdas innan produktionen av konceptet sättas igång.  

5.6.2 CAD 

Tredimensionell modell av slutliga konceptet har ritats i CAD-programmet Solidworks för att 

visa en helhetsbild av koncepten. CAD-bilden gör också det enklare för tillverkaren att 

upptäcka ifall något inte stämmer eller fungerar som man har förväntat sig. Genom att 

verkställa dimensioner och designen får man en närmare bild av hur koncepten kommer att se 

ut i verkligheten.  

 

Figur 12 Parkbänken när den är öppen 

 

 

Figur 11 Parkbänken när den är stängd 
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6 Resultat 
I detta kapital beskrivs slutliga resultatet för projektarbetet med anseende till huvuddelarna 

som presenterades längst utvecklingsprocessen. 

6.1 Konstruktion  

I detta projektarbete har innovationen varit i stort fokus, detta gjorde att bänken fick 

konstrueras utifrån vetenskapliga undersökningar och erfarenhet som varit ett underlag för 

hela arbetet. 

Som resultat av detta examensarbetet blev en kreativ 

parkbänk som är konstnärlig, ergonomisk, 

konstnärlig, modern och funktionsduglig. En kompakt 

bänk som är försedd med lock för att säkerställa att 

sisten inte påverkas av klimatförändring som orsaker 

regn eller värme. Sittskyddet eller locket har man 

också utnyttjad i detta examensarbetet genom en 

integrering av automation i sisten, som WIFI-center 

och/eller uttag för laddning av mobiler och andra 

elektriska föremål som ger bänken stor vinst och gör 

den unik av sig.  

Snäcksittande  

Ett snäckformat lock med sits som är sammanfogade 

genom två stycken 100mm gängor av metall som är 

placerade längst ut på raka linjen i varsin sida. Locket är bukig på yttra sidan för att hindra 

vattensamling.  

Stödram 

Stödramen är rektangulär formad med två stycken plåtar som bildar en ”plus-tecken” med 

syfte av mer hållfast. Plåtarna är svetsade. 

Stödpelare 

Två stycken stödpelare som varsin är konstruerad av tre stycken fyrkantiga rör, två vertikala 

stolpar och en horisontell som fogar dem och bildar helheten. Rören är svetsade. 

Underrede 

Stödramen är hopfogad med stödpelarna genom 4 st. bultar.  

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Exploded view 
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Gasfjäder 

Två stycken gasfjädrar är placerade i jämvikt längst in mellan sitsen och locket. Gasfjäder 

kopplas fast i konsolerna på bägge sidorna med skruvar. Sedan skruvas fast konsolerna i 

locket samt sitsen. Den extra biten som sitter limmade i sitsen är till för att göra sisten 

kraftigare så att gasfjädern sitter fast och kompakt. Konstruktionen av gasfjädern är baserad 

på referens, har fåtts utifrån en applikation som är gjord för designing av gasfjäder. Man fick 

först välja positionen som passa sin design, därefter matades in lockets dimensioner som 

exempelvis, bred, längd, tjocklek, vikt och andra dimensioner som hjälper till för skapandet 

av en egen modell av gasfjäder som klarar i vikt och funktionalitet. 

Nedan står det två bilder som skulle ge en överblick för den utförda processen. Första bilden 

visar de dimensionerna som man fick mata in för skapandet av gasfjäder.  Och andra bilden 

visar typen av gasfjäder som skulle uppfylla funktionaliteten samt hur konstruktionen bör vara 

för att processen ska fungera. 

 

 

6.2 Funktion 

För att uppfylla funktionaliteten på locket med hög säkerhet och tillförlitlighet valdes det två 

stycken redan existerande parter som har erkänd funktionalitet för att säkerställa att 

parkbänken kommer att fungera som det ska.  

Det valdes två stycken befintliga funktionsdugliga gasfjädrar som lyfter locket smidigt och 

dämpar fallet på tillbakavägen. Gasfjädrar bär locket i 90 graders vinkel.  Man ska behöva 

lyfta locket 45 graders vinkel och därefter ska gasfjädern lyfta locket autonomt till 90 graders 

vinkel. Gasfjädern är försedd med säkerhetsspärr som låser fast vid rätt vinkel, d.v.s. 90°. För 

att locket hamnar i säkert läge när den väl är öppnad så att den inte ska påverkas av ytterkraft 

som trycker bakifrån på locket. När säkerhetsspärren är låst behöver man knuffa lätt locket 

tillbaka för att frigöra låsningen därefter ska man kunna stänga locket enkelt.  

Grafen nedan visar tre axlar, den gröna symboliserar locket, röda symboliserar gasfjäder och 

blåa visar handkraften. Man ser att vid 45 grader möts axlarna för locket och gasfjäder och 

som leder till att handkraften hamnar på noll. Detta innebär att gasfjäder ständigt sköter 

lyftningen vid 45 graders öppning 

Figur 14 Inmatade dimensioner av parkbänken Figur 15 Konstruktionsmått för gasfjäder 
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Figur 16 Funktionaliteten av gasfjäder 

Graferna nedan visar hur mycket kraft handen får lyfta för att verkställa öppningen när locket 

är stängd samt hur mycket kraft kvarstår när den är öppen.  

Första grafen visar locket när den är stängd. Det visar att 6.5 kg behöver lyftas för att öppna 

locket. Så småningom minskar kraften vid öppning tills den hamnar vid 2.3kg, som det visas i 

andra grafen. 

 

 

6.3 Material 

Sitsen och locket är tillverkade av återvunnen styrenplast som är klassad under beteckningen 

Aintwood.  Materialet valdes p.g.a. sina goda, motståndskraftiga och hållbara egenskaper som 

gör den lämplig för utomhus möbler, därtill sin billiga materialkostnad. 

Underredet tillverkades av stål som är känt för sin hållfasthet, hållbarhet och är 

korrosionsfritt. Detta gjorde av stålet rätt val för att klara bänkens placering/ offentliga miljön. 

Utvalda gasfjädrar och säkerhetsspärr är gjorda av metall. 

 

6.4 Tillverkning  

Sitsen med locket är två liknande halvor som kan formsprutas. Man kan formspruta hela biten 

på en gång genom att sätta in en hel form i maskinen. Eftersom formen är symmetrisk kan 

Figur 18 Simulering av funktionalitet, när locket är stängd Figur 17 Simulering, när locket är öppet 
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man även dela formen i två halvor och sedan formspruta varje halva för sig. Därefter 

hoplimmar man halvorna.  

Underredet(strödramen med stödpelarna) är svetsade och borren är gjorda med fräsning.   

7 Analys och slutsats  
Målet med detta examensarbete var att framställa en utvecklad generation av parkbänk som är 

kreativ och ger en konstnärlig helhet. Att bryta traditionella stilen på parkbänkar som vanligen 

ser ut likadant med några smådetaljer som skiljer de åt.  Parkbänkens kända egenskaper som 

hållbarhet, motståndskraft har bibehållits för detta koncept som också fick en del ytterligare 

egenskaper integrerat.  

Semiotik 

Produkten kännetecknas som parkbänk med hjälp av sina grova beståndsdelar som uttrycker 

en utomhusanvändning, som i sin tur påminner om klassiska parkbänkar genom sitt 

materialval, utformningen och konstruktionen.  

Formgivning, materialval och hållbarhet 

En snäckformad bänk bringar en estetisk tilltalande utseende för omgivningen där den finner 

sin plats i. Beroende på miljön produkten kommer befinna sig bestämdes en kombination av 

olika material för tillverkning av denna produkt. Stödramen o pelare kommer att tillverkas av 

stål därför att stålet är känt för sina egenskaper mot korrosion och slitage. 

För att behålla en hög kvalitet på produkten bestämde man att framställa sisten med locket av 

plastmaterialet Aintwood som är lätt och billigt material. Utöver dessa har det 

styrenplastmaterialet, Aintwood mycket goda egenskaper som motstår klimatförändring, som 

exempelvis UV-resistent, vattenavvisande, hållbarhet, hållfast och skarpt utseende vilket gör 

den unik och användbar vid tillverkning av sådana produkter. 

 

Miljö 

Materialen som sittbänken är tillverkad av är återvinningsbara vilket gör valet av material 

miljövänligt. Valda tillverkningsmetoder kräver inga långa processtider för att framställa 

bitarna, och som också betraktas vara billigare jämfört med andra metoder. detta minskar 

energiförbrukning, maskins gasutsläpp m.m.  

Ergonomi 

Parkbänken har utformat med hänsynstagandet till kropps faktorer med sina dimensioner. Det 

försökte också hållas så nära standard som möjligt för att undvika obehagskänslan.  

Vid valet av funktionalitet bestämde man att använda sig av en smart och okomplicerad 

funktionalitet för att användaren inte ska behöva göra mycket arbete för att hantera den. 

Därför valdes det två stycken gasfjädrar som lyfter locket helt själv efter 45 graders vinkel.  

Säkerhet 

Sittbänken är kompakt tänkt och designad tack vare de valda hållfasta materialen och kraftiga 

konstruktionen som fogades ihop med svetsning och hårda bultar. De två styckena gasfjädrar 
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har valts för att säkergöra lyftning av locket smidigt och samtidigt som de bär locket säkert 

och balanserat. 

Säkerhetsspärr låser fast lyftningen vid 90 graders vinkel och inte går att brytas utan 

användarens vilja och rörelse/åtbörd. Detta är för att säkerställa att locket inte påverkas av 

krafter från andra sidor, som exempelvis vind.  

 

8 Rekommendationer 
Eftersom det inte kunde hittas liknande produkter tillgängliga ute på marknaden var det svårt 

att ta reda på vad produkten exakt kommer kosta. Det skulle rekommenderas en granskning 

av kostnaden. 

För billigare tillverkningskostnad rekommenderas det att koncepten skickas vidare till olika 

leverantörer för att föreslå lämpligare tillverkningsmetoder för samtliga modell komponenter 

för att sedan utföra en granskning av kostnaden. 

Det skulle också kunna göras en undersökning av hur el-uttaget monteras och integreras i 

modellen. Eftersom att förse bänken med WiFi-center och USB & eluttag var bara en idé för 

att dra mera nytta av sittskyddet/ locket och för att utnyttja materialvalet, Aintwood som har 

en hög isoleringsförmåga.  
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