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ABSTRACT  
 
This project was carried out using a product development process for Mitab, a 
furniture manufacturer in Tranås. The company mainly produce products for 
public spaces. RAL is a chair in their collections and it is designed mainly for 
public spaces. There is a need to assemble the chairs with each other at different 
context. The purpose of this project was to develop a link between the chair 
seats.  
 
The main focus of the project was to come up with drawings and pictures that 
visualizes a solution to link RAL-chairs together.  
 
The project started with Mitabs need to join a specific chair model, laterally 
together. This need generated questions and a product development process 
was performed to finally result in a production friendly product. 
 
Inspiration and knowledge acquired through studying literature, observation of 
product development at the company, as well as visits to the furniture fair in 
Älvsjö. Interviews and tests were used in order to gather information about the 
problem. Several concepts were developed and evaluated together with the 
company. 
 
Combining functionality with a design that is compatible with the chair's design 
as well as a simple and clear design has been the purpose of this project. The 
result is a coupling seat that is hidden under the seat, and that is easy to use. 
 
The result was a concept of linking chairs together. The coupling is hidden under 
the chair seat when it is not in use. Plastic and steel was chosen as material and a 
prototype was produced which shows the form and function of the developed 
concept.  
 
The resulting drawings has led to a prototype. This prototype meets the 
requirements Mitab has presented at the start of the project. A cost estimate 
based on the concept note has been submitted and the total production cost of 
the chair coupling is far below the company's cost requirements. 
 
Work that remains is to test the prototype and evaluate the sustainability of the 
product and to evaluate any load requirements. Further detailed cost 
estimations should be done to obtain a more accurate pricing.   
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SAMMANFATTNING 
 
Arbetet har utförts som ett produktutvecklingsprojekt åt möbelföretaget Mitab. 
Företaget ligger i Tranås och jobbar huvudsakligen med möbeldesign och 
inredningsprodukter för offentlig miljö. Uppdraget har varit att ta fram ett 
lösningsförslag på en stolskoppling till en befintlig stolsmodell i företagets 
sortiment. Arbetets omfattning har innefattat framställning av en produkt från 
idé till ett färdigt förslag.  
 
Målet med examensarbetet var att ta fram ritningar och bilder på en fungerande 
produktidé som kopplar samman RAL-stolar. 
 
Vid projektstart delgav företaget ett behov av att kunna sammanfoga en specifik 
stolsmodell i sidled. Utifrån detta behov genererades frågeställningar och en 
produktutvecklingsprocess genomfördes för att slutligen resultera i en 
produktionsvänlig produkt. 
 
Inspiration och kunskap har inhämtats genom att studera litteratur, observation 
av produktutveckling på företaget samt besök på möbelmässan i Älvsjö. 
Intervjuer och tester användes för att samla in information om problemet. Flera 
koncept har utvecklats och utvärderats tillsammans med företaget. 
 
Att kombinera funktion med en formgivning som är kompatibel med stolens 
design samt en enkel och tydlig design har varit ett syfte med detta projekt. 
Resultatet är en koppling som är dold under stolsitsen och är enkel att använda.  
 
Resultatet blev ett koncept för att länka stolar tillsammans. Kopplingen är dold 
under stolsitsen när den inte används. Plast och stål valdes som material och en 
prototyp tillverkades som visar formen och funktionen av det utvecklade 
konceptet. 
 
De resulterande ritningarna har medfört att en prototyp har kunnat tas fram. 
Prototypen uppfyller de krav som Mitab har lagt fram vid examensarbetets 
projektstart. En kostnadsuppskattning baserad på konceptunderlag redovisas 
och den sammanlagda tillverkningskostnaden för stolskopplingen ligger långt 
under företagets kostnadskrav.  
 
Arbete som kvarstår är att testa prototypen och vidare undersöka material för 
att kunna utvärdera hållbarheten i produkten och eventuella belastningskrav. 
Mer detaljerade kostnadsberäkningar bör genomföras för att få fram en mer 
exakt prisbild.  
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1 INLEDNING 
Rapporten presenterar ett examensarbete, som utförts av en student på 
Mälardalens högskola under vårterminen 2016, och redovisar den 
produktutvecklingsprocess som genomförts, de verktyg och metoder som har 
använts och vad detta har genererat. Resultatet har analyserats och 
sammanfattade rekommendationer redovisas.  
 

1.1 BAKGRUND 

Mitab ägs idag av Peter och Marcus Torstensson. Företaget producerar möbler 
och inredning till offentlig miljö. Företagets expansiva utveckling och ständiga 
produktutvecklingsarbetet har medfört att framtagning av tillbehör inte har 
prioriterats. Behovet av tillbehör finns och ett beslut av att ta fram en 
stolskoppling till en stol som finns i nuvarande sortiment har grundlagt detta 
projektets problem.  
 
Vid större mötesgrupper i offentliga miljöer så finns det, enligt företaget, ett 
behov av att kunna sammanfoga stolar på ett enkelt och systematiskt sätt. 
Stolarna skall kunna kopplas ihop i sidled och skapa rader med lika långt avstånd 
mellan stolarna. 
 
Vid projektstart presenterades ett problem där ett behov av en 
produktframtagning av en stolskoppling till stolen RAL efterfrågades. 
Stolskopplingen ska kunna eftermonteras på stolen samt kunna monteras i 
produktion vid tillverkning i företagets fabrik. Stolskopplingen ska finnas som ett 
komplement till kunden i Mitabs sortiment.  
 
RAL är en stol som är designad av formgivaren Joel Karlsson åt Mitab. RAL är en 
komplett stolserie för den moderna inredningsmiljön. (Figur 1). Stolen har klädd 
sits/rygg. Stativ finns i sex olika utföranden; 4-ben, medar, trä, kryss, kryss med 
hjul 4 armar och kryss med hjul 5 armar. Metallstativen finns som standard i 
svart, vit och krom. Trästativ i lackerad ask eller bets. RAL är stapelbar med 4-ben 
och medstativ. Som tillbehör finns armstöd i metall som kan eftermonteras. 
Svart, vit eller krom.  
 

 
                   Figur 1. Stolen RAL med utan och med armstöd. Mått: H 82cm B 56cm D 48cm S 45cm 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Mitab vill erbjuda ett tillbehör till en av deras mest sålda stolar. Det finns en 
efterfrågan på att kunna koppla ihop stolar med varandra i sidled och en 
stolskoppling skulle kunna vara ett bra komplement i deras sortiment. De ser en 
lönsamhet i att erbjuda denna produkt. Stolskopplingen ska döljas under 
stolsitsen när den inte använd. Tillverkningskostnaden ska vara cirka 100 SEK.  
 

1.3 MÅL 

Målet var att detta examensarbete ska resultera i ett koncept på en fungerande 
stolskoppling med tillhörande ritning samt förslag på materialval och 
tillverkningsmetod.   
 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete var att konstruera en stolskoppling som 
kombinerar funktion och design och som är kompatibel med en befintlig produkt 
i företagets sortiment. Arbetet omfattar alla de delar i en 
produktutvecklingsprocess som är relevanta för att skapa ett färdigt 
lösningsförslag på en stolskoppling till stolen RAL. De frågeställningar som 
arbetats utifrån är:  
 
1. Hur kan man sammanfoga stolar i sidled? 
2. Hur kan man eftermontera en stolskoppling? 
3. Hur kan man dölja en stolskoppling när den inte används? 
4. Vilken tillverkningsmetod är lämplig att tillverka stolskopplingen i?  
 

1.5 PROJEKTDIREKTIV  

Enligt Mälardalens högskola så ska examensarbetet genomföras som ett projekt 
och resultera i en rapport samt en redovisning av resultat. Projektet ska 
genomföras under 10 veckor och godkännas av examinator.  
Mitab vill ha ett lösningsförslag på en stolskoppling till stolen RAL som ingår i 
deras sortiment.  

 Stolskopplingen ska monteras på stolen i deras fabrik men ska också kunna 
eftermonteras, hos kund, på befintlig stol.  

 Stolskopplingen ska placera stolarna med minsta möjliga mått då armstöd 
finns monterade.  

 Stolskopplingen ska döljas under stolsitsen när den inte används. 

 Tillverkningskostnaden får inte överstiga hundra kronor. 
 

1.6 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 

Företaget gav inledningsvis ett antal direktiv som utgjorde en grund till 
projektets omfattning. Följande direktiv förmedlades muntlig vid det första 
mötet på Mitab med designchef Marcus Torstensson:   
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 Produkten skall vara en stolskoppling. 

 Projektet skall omfatta hela produktutvecklingsprocessen.  

 Stolskopplingen får inte kosta mer än ett hundra kronor att tillverka. 

 Produktutvecklingsansvarig kommer att finnas som ett utvärderingsverktyg 
under projekttiden.  

 Företaget erbjuder utskrift på befintlig 3D-skrivare som finns på företaget.  
 

Detta har medfört följande avgränsningar:  

 För att uppnå de krav som användaren har så kommer intervjuer med 
användare göras. Intervjuerna kommer att begränsas till tre stycken på grund 
av de tidsbegränsningar som finns för projektet.  

 En begränsad kostnadsberäkning kommer att utföras. 

 Marknadsföring och försäljning ligger utanför projektets ramar och inget 
arbete kommer därför att läggas ned på dem under detta examensarbete.  

 Tidsbegränsningen för projektet är 10 veckor, då examensarbetet utgör 15 
högskolepoäng.  

 

2 ANSATS OCH METOD 
I följande kapitel beskrivs de metoder och verktyg som använts i samband med 
projektet. Dessa har förmedlats i form av föreläsningar, främst från 
universitetslektorer Jan Frohm och Ragnar Tengstrand inom kurserna 
Industridesign 1, 2 och 3. 
 

2.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS 

Produktutveckling är multidisciplinär och arbetet med att ta fram en produkt kan 
med fördel styras med en serie steg för att underlätta processen. Dessa steg kan 
variera beroende på vilken typ av produkt man tar fram och på vilket företag 
man arbetar. I boken (Ulrich & Eppinger, 2012, pp. 42-43) beskrivs varför en 
väldefinierad utvecklingsprocess är användbar: 
 
 Kvalitetssäkring: I en utvecklingsprocess specificeras de olika faserna för 

utvecklingsprojektet och de kontrollpunkter som ska följas. Om dessa 
punkter väljs på ett klokt sätt innebär användningen av en väldefinierad 
utvecklingsprocess ett sätt att uppnå en kvalitetssäkring av slutprodukten.  

 Koordination: En noggrann formulerad utvecklingsprocess fungerar som en 
huvudplan där rollerna fastställs för var och en av deltagarna i ett 
utvecklingsteam. I planen får medlemmarna veta när deras insatser kommer 
att behövas och med vem de måste utbyta information och material.  

 Planering: En utvecklingsprocess innehåller milstolpar som motsvarar 
slutförandet i varje fas. Tidsplaneringen för dessa milstolpar förankrar 
schemat i det totala utvecklingsprojektet.  

 Ledning: En utvecklingsprocess är en referenspunkt för utvärdering av en 
pågående utvecklingsinsats. Genom att jämföra de faktiska händelserna med 
den fastställda processen kan en ledare identifiera eventuella 
problemområden.  
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 Förbättringar: Noggrann dokumentation och kontinuerlig granskning av en 
organisations utvecklingsprocess och dess resultat kan bidra till att identifiera 
möjligheter som leder till förbättringar.  

 

2.1.1 DEN GENERISKA PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN  

I boken (Ulrich & Eppinger, 2012, pp. 44-47) beskrivs denna 
produktutvecklingsprocess som består av följande sex faser:  
 
0. Planering 

Kallas för ”fas 0” eftersom den föregår starten av projektgodkännandet och 
av den egentliga produktutvecklingsprocessen. Fasen börjar med identifiering 
av möjligheter styrd av företagsstrategin och innefattar även utvärdering av 
teknikutvecklingar och av marknadsmål. Output i planeringsfasen är 
projektets uppdragsbeskrivning där produktens målmarknad, affärsmål, 
avgörande antagande och begränsningar anges. 

 
1. Konceptutveckling 

I denna fas identifieras behoven hos målmarknaden, alternativa 
produktkoncept genereras och utvärderas och ett eller flera koncept väljs för 
vidare utveckling och testning. Ett koncept är en beskrivning av produktens 
form, funktion och egenskaper och åtföljs vanligtvis av en rad specifikationer, 
en analys över konkurrerande produkter och en ekonomisk motivering till 
projektet.  

 
2. Utveckling på systemnivå 

Fasen inkluderar upprättande av pro, duktarkitektur, uppdelning av 
produkten i delsystem och komponenter samt preliminär konstruktion av de 
viktigaste komponenterna. Ofta fastställs även inledande planer för 
produktionssystemet och för slutlig montering av produkten. Output i denna 
fas inkluderar vanligtvis en layout för produkten, en funktionell specifikation 
för var och en av produktens delsystem och ett preliminärt 
processflödesdiagram för den slutgiltiga monteringsprocessen.  

 
3. Detaljutveckling 

I den här fasen upprättas en fullständig specifikation av geometri, material 
och toleranser för produktens samtliga unika delar, och alla 
standardkomponenter som ska köpas från leverantörer identifieras. En 
produktionsberedning fastställs och verktyg tas fram för varje komponent 
som ska tillverkas inom produktionssystemet. Output för denna fas är 
produktens kontrolldokumentation, det vill säga ritningar eller datafiler som 
beskriver varje komponents geometri och dess produktionsverktyg, 
specifikationerna för de köpta komponenterna, produktionsberedningen för 
tillverkningen och monteringen av produkten.  

 
4. Testning och vidareutveckling 

Fasen omfattar konstruktion och utvärdering av flera förserieversioner av 
produkten. Tidiga prototyper (alfaprototyper) byggs vanligtvis med delar som 
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har samma geometri och materialegenskaper som produktens 
tillverkningsversion men som inte nödvändigtvis tillverkas med samma 
processer som ska användas i tillverkningen. Alfaprototyperna testas för att 
avgöra om produkten kommer att fungera på det sätt som den har 
konstruerats för och om den tillfredsställer de viktigaste kundbehoven. 
Senare prototyper (betaprototyper) byggs oftast av komponenter som 
kommer att användas i tillverkningen men monteras inte nödvändigtvis som i 
den slutliga monteringsprocessen. Betaprototypen genomgår omfattande 
interna utvärderingar och testas oftast även av kunder i den miljö som 
produkten ska kunna användas i. 

 
5. Produktionsupptakt 

I den här fasen tillverkas produkten med det riktiga produktionssystemet. 
Syftet med denna fas där produktionen trappas upp är att träna 
arbetskraften i att lösa eventuella problem som fortfarande finns i 
produktionsprocesserna. Denna produkt utvärderas noggrant för att 
identifiera eventuella återstående fel. Produkten blir tillgänglig för 
omfattande distribution.  

 

2.2 VALD PU-PROCESS FÖR EXAMENSARBETET 

Metoder och verktyg valdes ut från tidigare presenterad process. Dessa kommer 
att anges under de steg de tillämpades. Rubrikerna i produktutvecklings-
processen kommer att stå i kronologisk ordning. Följande processpunkter 
genomfördes:  
 
1. Projektplanering 

I denna fas tas en tidsplanering fram i form av ett GANTT-schema. Möten 
med uppdragsgivare genomförs för att förstå problemet samt de krav som 
ställs. Regelbundna avstämningar varje vecka.   

 
2. Informationsinsamling 

All nödvändig information införskaffas genom internet, litteraturstudier, 
företagsbesök och intervjuer. Identifiering av kundbehov.  

 
3. Informationsanalys 

Analysering av inhämtad information implementeras i 
produktutvecklingsverktyg som resulterar i en kravlista.  

 
4. Konceptgenerering 

Olika idéer tas fram och genererar koncept för att lösa problemet från 
uppdragsgivaren. Intern sökning för att få fram så många som möjligt. Dessa 
utformas med hjälp av skisser och CAD. Koncepten presenteras för företaget 
för att vidare utveckla de som lämpar sig bäst i förhållande till de krav som är 
ställda. 
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5. Konceptval 
Koncepten viktas mot en lämplig referens i Pughs matris. Denna 
urvalsprocess genererar två koncept som testas av användarna för att 
slutligen resultera i ett koncept.  

 
6. Detaljdesign 

Produktförslagets komponenter förfinas och detaljerna utvecklas vidare med 
toleranser och geometri. Slutgiltigt designförslag presenteras för företaget i 
form av prototyp, ritningar och fotorealistiska bilder.   
Uppskatta en tillverkningskostnad. (DFM) 

 

2.2.1 PROJEKTPLANERING 

Ett detaljerat utvecklingsschema upprättas och en strategi planeras.  
 

Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är ett verktyg för att visa tidsplanering av aktiviteter. Det 
består av en horisontella staplar som motsvarar start och slut för varje aktivitet. 
(Ulrich & Eppinger, 2012, p. 486) 
 

2.2.2 INFORMATIONSINSAMLING 

All nödvändig information införskaffas. Användare kontaktas för att få 
information om deras åsikter om produkten. Nya kunskapsområden med 
anknytning till projektet undersöks för att skapa de bästa förutsättningarna.  
 

Intervjuer  
Vid en intervju är det viktigt att förbereda frågorna i förväg och att formulera 
dom på rätt sätt. Vid formulering är det viktigt att tänka på (Häger, 2007): 
 

• Inga ledande frågor  

• Inga outtalade förutsättningar  

• En fråga i taget  

• Inga värderande frågor  

• Börja med teman och utforma sedan frågor under varje tema.  

• Bestäm ordningsföljd  

 

För en effektiv interaktion så är det bra att anpassa sig efter kunden. Att 
använda visuella stimuli och rekvisita samt att vara uppmärksam på 

överraskningar och latenta behov och vara uppmärksam på icke-verbala 

signaler. (Ulrich & Eppinger, 2012, pp. 122-124) 

Dokumentera interaktioner genom ljudinspelning, anteckning, videoinspelning 

eller fotografering. Detta för att få med hela samtalet och svaren i rätt kontext. 

(Ulrich & Eppinger, 2012, pp. 124-125) 
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Konkurrensanalys 
Genom att kartlägga konkurrenters produkter kan man bedöma vilka 
produktmöjligheter som bäst åtgärdar svagheter i konkurrenternas utbud. (Ulrich 
& Eppinger, 2012, p. 97) 
 

Kundbehov 
Att identifiera kundbehov innefattar en metod där målen är följande enligt 
boken (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 116): 
 

 Säkerhetsställa att produkten fokuserar på kundbehoven 

 Identifiera såväl latenta och dolda behov som explicita behov. 

 Tillhandahålla ett faktaunderlag som underbygger produktspecifikationerna.  

 Skapa en redogörelse över behovsaktiviteten i utvecklingsprocessen. 

 Säkerhetsställa att inga kritiska kundbehov förbises eller glöms.  

 Utveckla en gemensam förståelse av kundbehov bland medlemmarna i 
utvecklingsteamet.  

 
Denna process presenteras i boken (Ulrich & Eppinger, 2012, pp. 117-133) som 
en metod om fem steg: 
 
1. Samla in rådata från kunder.  
2. Tolka rådata till kundbehov. 
3. Organisera behoven hierarkiskt i primära, sekundära och tertiära behov. 
4. Fastställa behovens relativa betydelse. 
5. Reflektera över resultaten i processen.  
 

Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys är en sammanfattande benämning på de aktiviteter som en 
organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin 
omvärld och hur denna förändras. Genom att identifiera trender finns 
möjligheten att ligga steget före och välja med vilken strategi de ska bemötas. 
Omvärldsanalysens huvuduppgift är att tolka skeenden, förebygga 
överraskningar och skapa handlingsberedskap inför framtiden. (Shaw, 2015) 
 

2.2.3 INFORMATIONANALYS 

Analysera insamlad information för att sedan omvandla dessa till tekniskt 
mätbara krav som används i konceptutvecklingen.  
 

Funktionsanalys 
Funktionsanalys används för att analysera varför produkten finns, vilket 
huvudsyfte den har och på vilka sätt detta kan åstadkommas. Detta är en analys 
av en produkts eller ett systems funktioner som delas upp i huvudfunktion, 
delfunktioner och underfunktioner. Denna används för att förstå produktens 
syfte. Funktioner avser alla krav eller egenskaper som produkten har. 
Funktionerna beskrivs kortfattat med ett verb och ett substantiv. (Österlin, 2010, 
pp. 42-43) 
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Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett dokument som tas fram i början av ett 
produktutvecklingsprojekt för att specificera de krav som produkten skall 
utformas efter. Den används både som mål för designarbetet och som facit vid 
utvärderingen. Kravspecifikationen ger alltså riktlinjer och skapar den avslutande 
kvalitetskontrollen. (Österlin, 2010, p. 51) 
 

2.2.4 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenereringsprocessen är en icke kostnadskrävande del av 
utvecklingsarbetet. En grundlig undersökning av alternativa koncept tidigt i 
utvecklingsprocessen minskar sannolikheten avsevärt för att man ska finna ett 
överlägset koncept senare i utvecklingsprocessen eller att en konkurrent ska 
introducera en produkt med mycket bättre prestanda än produkten som är 
under utveckling. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 168) 
 

Söka internt 
Intern sökning innebär att man utnyttjar personlig kunskap och kreativitet för att 
generera konceptlösningar. Idéerna skapas från kunskap som redan finns inom 
teamet. Det är svårt att resonera om fysik och geometrisk information med ord. 
Använd ytor att skissa på. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 180) Att använda en 
konceptkombinationstabell är ett sätt för att beakta kombinationer av 
lösningsfragment systematiskt. Varje kolumn motsvarar lösningsfragment 
delproblem som kommer från extern och intern sökning. Möjliga lösningar för 
det övergripande problemet fås genom att kombinera en lösning från varje 
kolumn. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 187) 
 

2.2.5 KONCEPTVAL 

Konceptval är den process där koncept utvärderas i förhållande till kundbehov 
och andra kriterier, där relativa styrkor och svagheter i koncepten jämförs och 
där ett eller flera koncept väljs ut för att vidare undersökning, tester eller 
utveckling. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 198) 
 

Pughs konceptvalsmatris 
Syftet med denna form av konceptsållning är att sålla bort ett antal koncept 
snabbt och att förbättra koncepten. Den tillämpas för att utvärdera koncept mot 
de krav som ställs upp för produkten. Det klassas som en objektiv metod 
eftersom koncepten mäts mot tekniska mätbara krav, till skillnad från en vanlig 
bedömning där intuition främst används. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 204)  
  

En referens utses som koncepten skall jämföras mot. Referensen kan vara en 
egen befintlig lösning, en konkurrents produkt, eller ett av de egna koncepten. 
De egna koncepten jämförs mot referensen och tilldelas därefter ett värde 
mellan -2 och 2 som baseras på hur de löser samma problem gentemot 
referensen. (Tabell 1). På detta sätt kan tillsynes likvärdiga koncepten visa sina 
svagheter och styrkor. De krav som används vid utvärderingen viktas på en skala 
för att visa vilka krav som är mer betydelsefulla. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 205)  
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KRAV VIKT REFERENS Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Krav 1 1 0 1 2 -1 -1 

Krav 2 2 0 1 2 1 2 

Krav 3 3 0 0 1 1 1 

Krav 4 4 0 0 0 0 0 

Krav 5 5 0 0 1 -2 0 

Summa 
oviktad 

 0 2 6 -1 2 

Summa 
viktad 

 0 3 14 -6 6 

Tabell 1. Exempel på Pughs matris. 

Tester 
Ett eller flera koncept testas för att för att verifiera att kundbehov har uppfyllts 
och för att identifiera alla brister som måste åtgärdas under den fortsatta 
utvecklingen. Om kundresponsen är negativ kan utvecklingsprojektet avslutas 
eller vissa tidigare aktiviteter upprepas. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 48) 
 

2.2.6 DETALJDESIGN 

Utvecklingsprocessen avslutas genom att ta fram kontrollritningar eller 

kontrollmodeller av det slutgiltiga konceptet. I kontrollritningarna och 
modellerna dokumenteras funktionalitet, egenskaper, storlek, färg, 

ytbehandlingar och dimensioner. Dessa kan användas för tillverkning av 

slutgiltiga designmodeller och andra prototyper. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 
290) 

 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  
FMEA är ett formellt och systematiskt arbetssätt för att identifiera och analysera 
ett systems (konstruktion eller process) möjliga felsätt, anledningarna till och 
effekterna av dem samt konsekvenserna på systemets funktion. Detta utförs 
vanligen tidigt i produktutvecklingsskedet eller tidigt i processberedningsskedet.  
FMEA är en kvalitativ metod för att identifiera allvarlighetsgraden av möjliga 
felsätt och för att förändra konstruktionen för att minska riskerna med olika 
felsätt. (Salonen, 2011) 
 
Vid feleffektanalys bedömer man (Bruder, 2015, p. 205): 
 
1. Vilka fel kan tänkas uppkomma i konstruktionen eller vid tillverkningen 
2. Vad som orsakar dessa fel 
3. Vad effekterna kan bli av dessa fel 

 
Konstruktions-FMEA. Då konceptet valts sker analys under konstruktionsfasen. 
Komponenternas och materialens felsätt och feleffekter analyseras och åtgärdas. 
(Bruder, 2015, p. 205) 
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Viktiga definitioner inom FMEA (Salonen, 2011): 
 

 Fel – Upphörande av en enhets förmåga att utföra krävd funktion 

 Funktionsfel – Tillstånd hos en enhet karakteriserat av oförmåga att utföra 
en krävd funktion  

 Felsätt – Ett sätt en enhet går sönder på  

 Felorsak – Omständighet som lett till fel 

 Feleffekt – Konsekvens av ett felsätt i termer av drift, funktion eller status 
hos en enhet 

 

Datorstödda konstruktions- och designverktyg 
Moderna 3D CAD-verktyg genererar, visar och modifierar snabbt en 
tredimensionell design på högupplösta datorskärmar. På detta sätt kan ID 
potentiellt generera ett större antal detaljerade koncept snabbare, vilket kan 
leda till mer innovativa designlösningar. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 291) 
 

2.2.7 Design for manufacturing (DFM) 

Tillverkningsanpassad konstruktion, design for manufacturing (DFM), handlar om 
tillverkningskostnader. Denna faktor är avgörande för produktens ekonomiska 
framgång. Vinstmarginalen är mellanskillnaden mellan tillverkarens 
försäljningspris och hur mycket det kostar att tillverka produkten. (Ulrich & 
Eppinger, 2012, p. 333) 
 
Komponentkostnader innefattar en produkts komponenter (även kallade 
produktdelar). Detta inkluderar mindre komponenter och unika delar. Kostnaden 
för mindre komponenter (skruvar) erhålls från återförsäljare. För att erhålla 
kostnaden för unika delar så beräknas kostnaden för varje delkomponent. (Ulrich 
& Eppinger, 2012, pp. 336-342) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Följande kapitel beskriver den teoretiska bakgrund som projektet baserats på. 
 

3.1 INDUSTRIDESIGN 

Förr hade designers en liten direkt inverkan på industrin. Idag är det deras 
påverkan och utformande som idag kallas för industridesign. (Ulrich & Eppinger, 
2012, p. 278). Boken (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 279) räknar upp fem viktiga mål 
som en industridesigner kan hjälpa ett team att uppnå när de utvecklar nya 
produkter. Dessa är följande: 

 Användbarhet: Produktens användargränssnitt ska vara säkra, enkla att 
använda och intuitiva. Varje egenskap ska vara utformad så att den förmedlar 
dess funktion till användaren.  

 Utseende: Form, linje, proportion och färg ska användas för att integrera 
produkten till en tillfredsställande helhet.  

 Lätt att underhålla: Produkter ska även vara utformade för att förmedla hur 
de ska underhållas och repareras.  

 Låg kostnad: Form och egenskaper har en stor inverkan på verktygs- och 
produktionskostnader och därför måste dessa tas i beaktning gemensamt av 
teamet.  

 Kommunikation: Produktdesign ska förmedla företagets syn på design genom 
produktens visuella egenskaper.   
 

De flesta produkter på marknaden kan förbättras på ett eller annat sätt med 
hjälp av bra ID. Betydelsen av ID för en särskild produkt bedöms utifrån två 
dimensioner: ergonomi och estetik. Ju viktigare varje dimension är för 
produktens framgång, ju mer beroende är produkten av ID. (Ulrich & Eppinger, 
2012, p. 280) 
 

3.1.1 ERGONOMI 

Användarvänligheten kan vara mycket viktig för produkter som både används 
ofta, som t.ex. en kopiator, och för produkter som används mer sällan, som t.ex. 
en brandsläckare. Användarvänligheten är en större utmaning om produkterna 
har flera egenskaper som kan göra användare förvirrad eller frustrerad. Ju fler 
interaktioner användare har med produkten, ju mer beroende kommer 
produkten vara av ID. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 282) 
 

3.1.2 ESTETIK  

Produkter på stabila marknaden kan behöva en visuell produkt-differentiering då 
de i hög grad är beroende av ID för att skapa estetiska värden. En kunds 
uppfattning av en produkt baseras delvis på dess estetiska värden. En attraktiv 
produkt skapar en känsla bland produktens ägare. Detta gäller även för en 
produkt som ser ut att vara och känns robust och enkel. (Ulrich & Eppinger, 
2012, p. 282) 
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3.2 MATERIAL 

3.2.1 Polyoximetylen (POM) 

Acetalplast POM är ett lättbearbetat plastmaterial för ett flertal olika tekniska 
applikationer. POM är en allroundplast som är lätt att bearbeta. Plasten liknar på 
många sätt polyamid men Acetalplast, POM är något hårdare. Acetal är även mer 
formbeständigt som följd av låg absorbering av vatten. Se tekniska 
specifikationer. (Bilaga 1). (christian berner, 2013) 
 
POM har god kemikalieresistens och bra mekaniska egenskaper. Plasten 
bearbetas vanligtvis genom formsprutning. POM finns i två olika kvaliteter, C: 
copolymer och H: homopolymer. De båda materialen är likvärdiga i de flesta 
applikationer. Deras egenskaper kan skilja något vid speciella mekaniska 
påkänningar eller vid viss kemisk påverkan. (christian berner, 2013) Egenskaper 
för Acetalplast, POM (christian berner, 2013):  
  

 Starkt, styvt och hårt 

 Låg friktion  

 Krypresistent  

 Dimensionsstabilt  

 Slagtåligt (även låg temperatur)  

 Brett temperaturområde  

 Fukt- och kemikaliebeständigt  

 God utmattningshållfasthet 
 

3.2.2 POLYOLEFINER; POLYPROPELENA (PP) 

Denna plast har en låg koefficient och är känd för sin resistens mot 
vattenabsorption och vid angrepp av syror och alkalier. Den innehåller inga gifter 
och finns som transparent, färgad och icke genomskinlig. Inte lämplig att 
använda i produkter över 100⁰. PP har exceptionell utmattningshållfasthet och är 
därför perfekt att använda vid integrerade gångjärn och snäppfunktioner. Den 
har en glansig yta och har sämre vidhäftningsförmåga men är bättre när man ska 
sammanfoga olika delar. (Thompson, 2014, p. 430) 
 

3.2.3 TERMOPLASTIK ELAST (TPE)  

TPE är den generella beteckningen för termoplastisk elast som också kallas 
termoplastiskt gummi. TPE är ett gummiliknande material som kan bearbetas 
med termoplastteknik så som formsprutning, tvåkomponentformsprutning eller 
extrudering. TPE är blandningar med hårda termoplastmaterial som till exempel 
PP, PBT eller PA i kombination med något mjukt gummimaterial, ofta med 
tillsatser till exempel olja och fyllnadsmaterial. Alla hårda/mjuka TPE 
kombinationer har gummiliknande egenskaper som bara skiljer sig åt ifråga om 
temperatur- och kemikaliebeständighet, flexibilitet och återhämtning efter 
belastning (kompressionssättning). (Bruder, 2015) 
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3.2.4 STÅL 

Stångstål kallas stål som har runt svärsnitt. Stål är material som till största delen 
består av järn och som har kol som det viktigaste legeringsämnet. Kolhalten i stål 
är högst 2 procent. Stålen framställs som olegerade eller legerade. Genom att 
variera de olika legeringsämnenas halter erhåller man stål med mycket 
varierande egenskaper. Egenskaper som påverkas är: 
 

 Hållfasthet 

 Formbarhet 

 Svetsbarhet 

 Nötningsmotstånd 

 Härdbarhet 

 Korrosionsmotstånd 
 

3.3 TILLVERKNINGSMETODER 

Följande avsnitt beskriver lämpliga tillverkningsmetoder.  
 

3.3.1 FORMSPRUTNING  

Idealiskt vid produktion av identiska produkter i stor volym. Fördelar: 
  

 Hög verktygskostnad som beror på komplexiteten i verktygets utformning. 

 Låg kostnad per detalj. 

 Hög ytfinish. 

 Hög kapacitet på repeterbar process. 
 

Polymergranulat torkas till en exakt temperatur och matas in i en tratt. 
Eventuella pigment tillsätts i detta skede till mellan 0,5 procent och 5 procent 
utspädning. Materialet matas in i cylindern, där granulatet värms upp, blandas 
och förflyttas mot formen genom ett rotationsverktyg. Den smälta polymeren 
injiceras in i verktygsformen. Klämtrycket på verktyget bibehålls efter injektion 
för att minimera skevhet och krympning när detaljen matas ut. Verktyget flyttar 
sedan isär, kärnan dras in och en kraft som appliceras av utstötare för att 
separera detaljen från verktyget. (Thompson, 2014, p. 51) 
 

Tvåplatteverktyg 
Enligt boken (Bruder, 2015) så är tvåplatteverktyg den enklaste och vanligaste 
typen av formverktyg. Den består av en fast del och en rörlig. Följande krav ställs 
på ett formverktyg för att få produkter av hög kvalité (Bruder, 2015, p. 99):  

 Rätt dimension  

 Skjuvningsfri fyllning av kaviteterna 

 Bra avluftning under fyllningsförloppet 

 Kontrollerad nedkylning av plastsmältan för rätt materialstruktur 

 Deformationsfri utstötning av detaljen 
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Det är viktigt att man har ett väl dimensionerat tempereringssystem så att man 
snabbt kommer att uppnå korrekt formtemperatur vid uppstart eller avbrott i 
produktionen. Formtemperaturen är en mycket viktig processparameter som 
påverkar detaljens kvalitét på följande sätt: 

 Ytfinish 

 Mekanisk hållfasthet 

 Mått 

 Skevningstendens 

 Fyllnadsgrad 

 Styrka i eventuella sammanflytningslinjer 

Det krävs en släppningsvinkel för att det ska gå lätt att stöta ut den och den bör 
vara så stor som möjligt. En tumregel är att man behöver ha 1-2⁰ vinkel för släta 
ytor. Om ytan är mönstrad bör man lägga på 0,6⁰ för varje 0,01 mm:s 
etsningsdjup. (Bruder, 2015, p. 104) 
 

3.3.2 STUKNING AV RUNDSTÅNG 

Vid stukning av rundstång är det lämpligt att (Sveriges Verkstadförening, 1978, 
pp. 53-54): 

1. Förberedelse;  

 Tillverka bockningsmall. 

 Beräkna ämneslängden, vid tillverkning av liten diameter görs två 
halvor som svetsas samman.  

 Välj lämpliga slagverktyg, vid klena materialdimensioner välj 
hammare med svagt kupad huvud.  

2. Underlägg; 

 Välj lämpligt underlägg, ringformat underlägg med avrundad övre 
yta för mindre diametrar.  

3. Bockning; 

 Stången ska ligga an mot underläggen. 

 Slå täta slag. 

 Bock i etapper.  
4. Riktning och kontroll; 

 Kontrollera bockningen med en mall. 

 Kontrollera planheten. 

 Rikta vid behov. 
 

3.3.3 TRÅDBOCKNING I MASKIN  

Mindre tråddetaljer, 2-12 mm rostfri- eller järntråd bockas med fördel i moderna 
CNC-styrda maskiner som uppnår hög kapacitet. (Figur 2). Arbetet sker i ett 
mycket effektivt system för programmering och kan snabbt ställas in från stora 
till små serier vilket gör det till en flexibel tillverkningsmetod. Efterbearbetning i 
samband med bockning kan kombineras, såsom gängning, borrning och stukning. 
(Mt svets, 2016) 
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Figur 2. Macsoft FX 12som bockar tråd. (ABL tråddetaljer, u.d.) 

Trådbockning i rostfritt, järn och aluminium genomförs, från tråd till färdig 
produkt i maskin, på följande sätt (Mt svets, 2016): 
 
1. Trådbockningsmaskinen laddas med en trådrulle i önskad dimension. 
2. Programmering sker och lagras på en server, vilket gör att det går snabbt att 

ta fram inställningarna för produkten och göra eventuella ändringar. 
3. Tråden passerar ett riktverk, bockas och kapas. Nästkommande detalj startar 

där den första slutade, därmed elimineras materialspill. 
4. Genom att använda en trådbockningsmaskin sker en effektiv producering av 

trådprodukter med noggranna toleranser och hög kvalité. (Figur 3)  
 

  
Figur 3. Detaljer som har bockats i CNC-styrd maskin. (Mt svets, 2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 (81) 

3.3.4 TILLVERKNINGSMÖJLIGHETER PÅ MITAB 

Besök i Mitabs egen fabrik genomfördes för att undersöka de tillgängliga 
tillverkningsmetoder och maskiner som finns att tillgå.    
 

Kapning 
 

 
Efter ankomst så kapas rören till rätt längd. 
Operatören får dessa angivna på 
operationskortet som tillhandahålls vid 
arbetsdagens start. I fabriken finns fler 
maskiner som utför kapning och används 
beroende på vilken detalj som ska kapas. 
 
 
 
 
 
 
Vissa maskiner i parken är mer manuella och 
andra helt automatiska. Maskinen på bilden 
är en äldre maskin som används vid kapning 
av rör med större dimension. Ställtiden 
ligger på denna ligger på cirka 20 minuter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bockning 
 

 
Bockning av rör utförs i olika maskiner 
beroende på dimension och hur röret ska 
formas. Maskinen på bilden är en 
vänsterstyrd maskin där verktyget sitter på 
vänster sida om ämnet. Den är CNS-styrd 
och operatören byter valsar och lod mellan 
olika körningar. Ställtiden varierar mellan 1-
2 timmar beroende på maskin. Kontroller 
sker regelbundet för att upptäcka avvikelser.  
 
 

Figur 4. Automatisk kapmaskin. 

Figur 5. Manuell kapmaskin. 

Figur 6. CNC-styrd bockningsmaskin. 
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Maskinen på bilden kan bocka rör i flera riktningar 
då den kan rotera och detta medför att verktyget 
är både höger- och vänsterstyrt. Maskinen kan 
programmeras så att operatören kan sköta hela 
processen på avstånd.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vid bockning av tråd så används en maskin som till 
viss del är egenkonstruerad. Tråden läggs emot en 
kant och för igenom verktygets radiella del. 
Operatören trycker på en pedal och då roteras 
verktyget. Kapaciteten är inte så hög då det endast 
får plats ett antal trådar på höjden.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetsning 
 

 
När vissa detaljer kräver en permanent 
sammanfogningsmetod så används fabrikens 
svetsavdelning. Vissa processer genomförs av en 
robot och andra manuellt. Bilden visar en ABB- 
robot som svetsar ihop olika komponenter med 
varandra. Operatören lägger först detaljerna i en 
fixtur innan den roterar in till roboten. Efter att 
svetsningen är genomförd så slipar och polerar 
operatören bort eventuella loppor som finns kvar. 
Detta för att göra ytan så slät som möjligt innan 
lackning.  
 

Figur 7. Bockningsmaskin med roterande valsar. 

Figur 8. Station för trådbockning 

Figur 9. Svetsstation med ABB-robot.  
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3.4 SAMMANFOGNINGSMETODER 

Följande avsnitt beskriver lämpliga sammanfogningsmetoder.  
 

3.4.1 SVETSNING 

MIG-metoden 
MIG-svetsning används i regel vid godstjocklekar från en millimeter och uppåt. 
Tillsatsmaterial tillförs i form av en tråd genom svetspistolen. MIG-svetsning kan 
utföras i alla lägen och med alla typer av fog. Den höga svetshastigheten ger 
mindre svetsdeformationer och spänningar samt en mindre värmepåverkad zon. 
(Sapa, 2014, p. 82) 
 
Vid större serier kan med fördel MIG-svetsning i kombination med en robot 
användas. Metoden ger väsentligt hög produktivitet och är att föredra också ur 
miljösynpunkt. Arbetsstyckets läge kan på ett enkelt sätt styras, vilket ger 
gynnsammare svetslägen och bra svetsresultat. (Sapa, 2014, p. 83) 
 

3.4.2 SKRUVFÖRBAND 

Utgående från funktionen delas skruvförband upp i tre huvudgrupper (Skogsmo, 
u.d.): 
 

1. Höghållfasta förband 
2. Låghållfasta förband 
3. Tätningsförband 

 
Med höghållfasta avses förband med skruv i hållfasthetsklass 8.8 och 10.9 (även 
gängformande skruv med metrisk gänga räknas dit). Låghållfasta förband är 
lågpresterande förband utan någon speciell hållfasthetsklass, oftast av typen icke 
metrisk gängpressand skruv för plåt- och plastapplikationer. Tätningsförband 
slutligen innehåller i första hand hålskruvar, rörförskruvningar och 
slangklämmor. (Skogsmo, u.d.) Samtliga förband kan delas in i olika 
undergrupper med avseende på funktion (Skogsmo, u.d.):  
 

A. Dynamiskt klämkraftkritiskt  
B. Statiskt klämkraftkritiskt  
C. Positionskritiskt 

 
Om ett skruvförband ska kunna uppfylla sin funktion att klämma, fästa, 
sammanfoga, eller täta så måste en erforderlig förspänningskraft åstadkommas. 
Denna ska trots avlastning alltid ha ett positivt värde. De faktorer som påverkar 
förspänningskraftens avlastning är lastens storlek och riktning, elasticiteten i 
skruv och hopfogade delar, sättningens storlek samt lastens angreppspunkt i 
konstruktionen. Det är gynnsamt att använda en så liten skruvdiameter som 
möjligt eftersom ett skruvförband med ett större värde på förhållandet 𝐿𝑘/d 
(förhållandet mellan skruvens klämlängd och dess diameter) skruvens minsta 
ytterdiameter i mm) får en mindre förspänningsförlust på grund av sättningen. 
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(Colly components, 1995). Riktvärden för hål för godsgänga är generellt att man 
kan borra hålet som ytterdiametern på skruven minus stigningen. (Skogsmo, 
u.d.) 
 

3.5 YTBEHANDLING 

Med ytbehandling kan man förlänga materialet livstid. Ytbehandlingen kan ha 
optisk funktion och även ge isolering. Den kan även stärka ett billigare 
konstruktionsmaterial. (Sapa, 2014) 
 

3.5.1 DEKORATIV FÖRKROMNING 

När man talar om dekorativ förkromning så är det produkter som ska se bra ut 
som avses. Det här betyder inte att all dekorativ förkromning är tunn och enbart 
till för att ge ett vackert ytskikt. Delar som ska användas till bilar och andra 
fordon förkromas både för att vara slitstarka och vackra. När man jobbar med 
dekorativ förkromning så är det ofta så att man lägger kromen på en yta som 
först har förnicklats. I vissa fall så går det inte att utförda hårdhetsprover på 
detta material eftersom kromet är så tunt att det då kommer att spricka. Med 
den dekorativa förkromningen så får man även en längre hållbarhet och skydd 
mot rost. Man kan förkroma plast, stål, och aluminium. (Sapa, 2014) 
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4 GENOMFÖRANDE 
Följande kapitel beskriver hur arbetet har genomförts med praktisk tillämpning av 

den teoretiska bakgrunden som har presenterats i detta arbete.  

  

4.1 PROJEKTPLANERING 

Projektet startade med ett möte på Mitab med ansvarig över 
produktutvecklingen på företaget. Presentation av företag och dess profil gavs 
och problemet levererades tillsammans med de krav som ställdes från företaget. 
För att visualisera en tydlig produktutvecklingsprocess så listades aktiviteter som 
var tänkta att användas under projektet:  
 
1. Projektplanering 

 Gantt-schema 

 Möte med Mitab 
2. Informationsinsamling 

 Intervjuer 

 Konkurrensanalys 

 Kundbehov 

 Omvärldsanalys 
3. Informationsanalys 

 Funktionsanalys 

 Kravspecifikation 
4. Konceptgenerering 

 Söka internt 

 Skissering 

 CAD 
5. Konceptval 

 Pughs matris 

 Tester 
6. Detaljdesign 

 CAD 

 Prototyp 

 DFM 

 Prototyp   
 

Gantt-schema 
Ett Gantt-schema upprättades och aktiviteterna från projektplaneringen fördes 
in i schemat. En grov uppskattning gjordes vid placering av aktiviteterna i 
tidsintervallet. Regelbundna avstämningar under hela projektet genomfördes. 
(Bilaga 2) 
 

4.1.1 INFORMATIONSINSAMLING 

För att få en bakgrund till problemet så införskaffades all nödvändig information. 
Fakta med anknytning till projektet studeras. 
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Kundbehov 
För att förstå problemet vid sammankoppling av stolar och samla in data så har 
kontakt tagits med två personer som arbetar med att placera ut en större mängd 
stolar i olika sammanhang. Intervjuer och tester med dessa har genomförts för 
att observera produkten i användning. Syftet med detta var att få förståelse för 
arbetssituationen. Frågeställningarna formulerades på följande sätt för att 
översättas till kundbehov.  
 

 Hur sätter ni samman stolar idag? 

 Vad är bra och dåligt med det sätt ni använder idag? 

 Hur skulle ni vilja att en stolskoppling skulle fungera? 

 Hur ska en stolskoppling se ut? 

 Är det en fördel om den är synlig eller om den sitter dold? 
 

Intervjuer 
Två personer intervjuades. (Bilaga 3). Dessa använder andra stolskopplingar i sitt 
arbete. Resultatet tolkades sedan till kundbehov. Dessa viktades sedan på en 
skala 1,3,5 för att fastställa behovens relativa betydelse. (Tabell 2).  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Omvärldsanalys 

Mässa; Stockholm Furniture & Light Fair 2016 
En dag spenderades på årets möbelmässa i Stockholm. Mässan är världens 
största mötesplats för skandinavisk möbel- och ljusdesign. Målet var att 
inspireras men också undersöka om det fanns lösningar på hur man kopplar 
samman stolar.  
 
På mässan fanns det ett stort utbud av stolar för offentlig miljö som används i 
situationer där behovet av att länka samman stolarna med ett bestämt avstånd 
är givet. Det fanns endast två företag på mässan som visade upp denna lösning 
varav ett visade den efter förfrågning.  
I sin helhet så visade mässan upp traditionella och klassiska former i multipla 
färgkombinationer. Naturliga material så som trä och sten mötte mjuka textilier. 
Inte mycket mönstrat i montrarna utan mer rena kulörer i dova nyanser. Den 

KUNDBEHOV VIKT 

ANVÄNDNING 
 

Stolskopplingen ska vara lätt att använda 5 

Stolskopplingen ska vara lätt att greppa 1 

Stolskopplingen ska inte kunna kopplas fel 3 

UTSEENDE 
 

Stolskopplingen ska ha en enkel design 3 

Stolskopplingen ska passa stolens design 1 

Stolskopplingen ska vara tillverkad i tåligt material 5 
Tabell 2. Viktade kundbehov. 
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gröna färgen var den som var mest framträdande. En blandning av olika nyanser i 
samma kulör var återkommande samt en tydlig trend på ljusa pasteller. Mässan 
var personlig och den offentliga miljön närmar sig den privata. En tydlig 
bekvämlighet speglade utseendet på många produkter och de som fick mycket 
uppmärksamhet var oftast de som gav upphov till ett nytt sätt att positionera 
kroppen på. Ett bra exempel från mässan är Materias nya produkt Lean In där 
man i stående läge ska avlasta kroppen genom att luta sig mot formade dynor 
som har monterats på väggen. (Figur 11).  
 
 

 
Figur 10. Lean In, design av Katja Salgaard Dahl. 

 
 

Konkurrensanalys 
Det finns olika lösningar för samma problem för andra stolsmodeller på 
marknaden idag. De mest traditionella är integrerade i stolen men det finns 
också de som går att montera på olika sorters stolsitsar. Enligt uppdragsgivaren 
så finns det en efterfrågan på marknaden men problemet är komplicerat och det 
finns oftast inte resurser att lägga på denna typ av tillbehörsprodukter. Med 
hjälp av sökningar på internet har olika lösningar för att koppla samman stolar 
hittats. Ett urval har gjorts och fyra lösningar har identifierats som direkta 
konkurrenter. (Tabell 3).  
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Nr Konkurrent Fördelar Nackdelar 

1 Edsbyn 

 

 Tydlig funktion 

 Enkel design 

 Billig att tillverka 

 Enkel att använda 

 Lätt att den 
försvinner 

 Passar bara en 
modell 

 Sitter inte fast på 
stolen när den inte 
används 

2 Kristell & Björk 

 

 Går att dölja 
under sits 

 Fungerar på stolar 
med och utan 
sarg 

 Enkel att 
demontera 

 Svårt att träffa rätt 
direkt vid 
hopkoppling 

 Lite pilligt att koppla 
loss med sprinten 

3 Ackurat 

 

 Möjligt att koppla 
ur en stol i mitten 
av raden 

 Går att dölja 
under sits  

 Kräver mer 
avancerat 
monteringsarbete 

 Billigt utseende 

4 SthulPaps 

 

 Tydlig funktion 

 Hållbart material 

 Billig att tillverka 

 Enkel att använda 

 Går inte dölja när 
den inte används 

 Måste lyfta på 
stolen för att koppla 
ihop 

 Svår att montera 

Tabell 3. Genomförd konkurrensanalys. 

Genomgående för stolskopplingarna var att dom kopplade samman stolarna på 
ett relativt enkelt sätt men det varierade måttet mellan de sammankopplade 
stolarna medförde att det var svårt att använda dom på olika modeller. Om det 
var en mer komplicerad funktion så tog det längre tid att koppla samman 
stolarna.  
 

4.1.2 INFORMATIONSANALYS 

Denna del utgjordes av analyser för att förstå problemet i sammanhanget. 
Funktionsanalys genomfördes och en kravspecifikation togs fram som innefattar 
alla krav på produkten.  
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Funktionsanalys 
För att inse vilka funktioner som var viktigast för en stolskoppling så gjordes en 
funktionsanalys, se tabell. Huvudsyftet med en stolskoppling ansågs vara att 
koppla ihop stolar med varandra. Funktionsanalysen användes vid 
konceptgenereringen. (Tabell 4).  
 

HUVUDFUNKTION DELFUNKTION UNDERFUNKTION 

Koppla ihop Hålla samman Äga fäste 

 Medge grepp Äga greppyta   

  Stödja vänster-och 
högerhandsfattning 

 Reglera avstånd Stå emot kraft 
Tabell 4. Genomförd funktionsanalys. 

Kravspecifikation 
För att få ett underlag till konceptgenereringen gjordes en kravspecifikation för 
att lista de krav som ställdes på produkten. (Tabell 5).  
 

KRAVSPECIFIKATION 

Stolskopplingen ska ha en tillverkningskostnad på 100 SEK 

Stolskopplingen ska placera stolarna på avstånd av 93.83 mm 

Stolskopplingen ska vara dold under stolsitsen 

Stolskopplingen ska kunna koppla bort stolar individuellt  

Stolskopplingen ska kunna monteras i efterhand på stolen 

Stolskopplingen ska kunna monteras när armstöd finns monterade 

Synliga kanter ska ha minsta radie 3mm för att motverka skärskador 
Tabell 5. Listade krav. 

Övriga önskvärda egenskaper som antecknades var: 
 

 Stolskopplingen ska vara enkel att använda 

 Stolskopplingen ska ha en design som passar stolen 

 Stolskopplingen ska vara ergonomisk att använda 
 

4.1.3 KONCEPTGENERERING 

Söka internt 
Efter att kravspecifikationen analyserats så togs en konceptkombinationstabell 
fram och genom att kombinera de olika dellösningarna, för att koppla ihop två 
delar, så växte olika koncept fram och skisserades på papper. (Tabell 6).  
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Koppla ihop två detaljer Ta fram något dolt Låsa något i flera led 

Trycka ihop 
Haka i 
Skjuta ihop 

Dra ut 
Vrida fram 
Böja fram 

Snäppfäste 
Profillåsning 
Gängning 

Tabell 6. Konceptkombinationstabell som användes för att kombinera dellösningar. 

Skisserna fokuserade på att lösa dellösningarna. (Bilaga 4). Följande 
kombinationer valdes ut som lämpliga att gå vidare med: 
 

 TRYCKA IHOP + DRA UT + GÄNGNING 

 
Figur 11. Enkel skiss som visar kombination. 

 HAKA I + BÖJA FRAM + PROFILLÅSNING 

 
Figur 12. Enkel skiss som visar kombination. 

 SKJUTA IHOP + VRIDA FRAM + SNÄPPFÄSTE 

 
Figur 13. Enkel skiss som visar kombination. 



34 (81) 

 
Enkla CAD-modeller togs fram för att visualisera lösningarna. Fokusering i detta 
skede var på att lösa kopplingen mellan två delar som på något sätt ska kunna 
tas fram under stolsits. Koncepten presenterades vid ett möte med Marcus 
Torstensson för att få respons och följande åsikter antecknades:  
  

 Fokusera på enkelhet 

 Kombinationer av vissa kanske går att sammanställa 

 Färre moment vid användning är att föredra 

 Konstruktionen måste klara en viss påfrestning  

 En fördel att använda tekniker och material som redan finns på företaget  
 
Koncept 1  
Konceptet bestod av två tråddetaljer som hakas i varandra. Den vänstra är 
formad för att stoppa den andra att röra sig i alla riktningar förutom uppåt.  

 
Figur 14. Koncept 1. 

Koncept 2 
Konceptet bestod av två identiska tråddetaljer som möts och sammanfogas 
genom att klicka fast en platta som sitter fast på den ena.  

 

 
Figur 15. Koncept 2. 
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Koncept 3 
Konceptet bestod av två rördelar som möts och sedan dras en tredje komponent 
över mitten och låser de båda rördelarna i alla riktningar.  

 
Figur 16. Koncept 3. 

Koncept 4 
Konceptet bestod av två identiska profiler som möts och sedan skjuter man ett 
lock med spår över mitten och låser då ihop profilerna med varandra 

 

 
Figur 17. Koncept 4. 

 

4.1.4 KONCEPTVAL 

En vidareutveckling av koncepten genomfördes efter mötet med Mitab och då 
fokuserades även på olika sätt att montera stolskopplingen under stolsitsen.  
 
De fyra koncepten utvecklades till fungerade lösningar till problemet. Koncept 1 
och 2 kombinerades och nya komponenter togs fram för att möjliggöra 
kopplingsfunktionen samt montering under stolsits.  
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Figur 18. Koncept 1. 

 
Figur 19. Koncept 2.  

 
 

 
Figur 20. Koncept 3. 

 
 

 
Figur 21. Koncept 4. 
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Koncepten vidareutvecklades i CAD och prototyper tillverkades för att funktionen 
skulle kunna testas. 
 
Koncept 1 fick en mer ergonomisk fattning i den vänstra komponenten som 
roteras in under stolen. Ett stopp integrerades i det vänstra fästet och även på 
den högra tråddetaljen där den tvärgående tråden gör att den högra tråddetaljen 
stannar i utdraget läge. 
 

 
Figur 22. Koncept 1, där alla komponenter skrevs ut med 3D-skrivare. 

Koncept 2 tillverkades med rörkomponenter och ett kopplingsbeslag. Rören 
dimensionerades olika så att det inre röret kunde löpa med ett visst motstånd i 
det yttre. Kopplingsbeslaget lossar vid yttre kraftpåverkan och kopplar när de två 
rördelarna trycks samman.   
 

 

Figur 23. Koncept 2, där fästen skrevs ut med 3D-skrivare och övrigt tillverkades manuellt. 

Koncept 3 förändrades genom en snävare koppling i profilerna där de två 
komponenterna möts. Ett nytt stolsfäste utvecklades som gjorde att den vänstra 
komponenten kunde vridas 90⁰ och döljas under stolsitsen.  
 

 
Figur 24. Koncept 3, där alla komponenter skrevs ut med 3D-skrivare. 
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Koncept 4 kompletterades med en fattning för att underlätta vid 
sammankopplingen av komponenterna. Ett snäppfäste gör att delarna kopplar 
samman.  

 

 
Figur 25. Koncept 4, där alla komponenter är utskrivna med 3D-skrivare. 

 

Pughs konceptvalsmatris 
För att eliminera koncept så användes Pughs matris som verktyg. Kraven som var 
satta i kravspecifikationen användes som mätbara krav i analysen och 
stolskopplingen från Kristell & Björk (se konkurrenter) användes som referens då 
detta ansågs vara den som uppnår flest krav som har ställts på produkten. Kravet 
som innefattade en tillverkningskostnad togs bort då kostnadsberäkningar för 
koncepten inte har genomförts. (Tabell 7).  
 
 

Krav Vikt Referens Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Stolskopplingen 
placerar stolarna på 
avstånd av 98.83mm 

6 0 2 2 2 2 

Stolskopplingen ska 
kunna döljas under 
sitsen  

5 0 0 0 0 0 

Stolskopplingen ska 
kunna koppla bort 
stolar individuellt 

3 0 0 0 0 0 

Stolskopplingen ska 
kunna monteras i 
efterhand på stolen 

4 0 2 2 2 2 

Stolskopplingen ska 
kunna monteras när 
armstöd finns 
monterade 

1 0 2 -2 2 2 

Synliga kanter ska ha 
minsta radie 3mm för 
att motverka 
skärskador 

2 0 1 -2 1 -1 

Summa oviktad  0 7 0 7 5 

Summa viktad  0 24 14 24 20 
Tabell 7. Pughs matris med krav. 
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Efter betygsättning och rangordning av koncepten så kontrollerades resultatets 
rimlighet. Koncept 2 och 4 fick lägst värden i matrisen och var generellt sämre än 
referensen. Resultatet visar att en eliminering av dessa två koncept borde 
genomföras. Prototyper analyserades tillsammans med handledare. (Tabell 8). 
 

Koncept Nackdelar Fördelar 

Koncept 1 (Pure) 

 

- Stannar inte i rätt läge 
- Inget motstånd i tråden 

 Enkel att koppla 

 Går att dölja under 
stolsits 

Koncept 2 (AdLock) 

 

- Kopplingen tar inte i alla 
lägen 

- Rören roterar för lätt i 
fästena 

 Går inte att koppla fel 

  

Koncept 3 (Open) 

 

- Vid yttre kraft så rör sig 
kopplingen 0⁰-90⁰ 

- Kopplar ut för lätt vid 
kraft nerifrån 

 Kopplar lätt  

 Tydlig funktion 

Koncept 4 (Leffe) 

 

- Klumpiga fästen 
- Trögt att trycka fast i 

snäppfästet 
- Klumpigt intryck 

 Få detaljer 

 Tydlig funktion 

Tabell 8. Analys av prototyper. 

Då koncept 2 skulle ta längre tid att utvecklas så tog ett beslut att konceptet 
skulle elimineras på grund av projektets tidsbegränsning. Koncept 4 eliminerades 
då värdena i Pughs matris samt åsikterna vid bedömningen sammansatt gjorde 
detta koncept till ett sämre. Koncept 1 och 3 valdes att fokusera vidare på.  
 

Tester 
De två utvalda koncepten testades på de två personer som tidigare intervjuats 
vid framtagning av kundbehoven. Testet utfördes för att få åsikter och 
synpunkter på de två olika lösningarna. Testerna har utförts vid enskilda möten 
med deltagarna för att dom inte skulle påverka varandra. (Bilaga 5). Deltagarna 
fick utan några instruktioner testa produkterna genom att koppla samman två 
RAL-stolar. Följande frågeställningar framfördes under testningen: 
 

 Är det tillräckligt lätt att komma åt stolskopplingen under stolsitsen? 

 Är det lätt att förstå stolskopplingens funktion? 

 Är den tillräckligt enkel att koppla samman? 

 Är den tillräckligt enkel att koppla loss? 

 Passar stolskopplingens design ihop med stolens? 
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Testningen avslutades med att personerna fick vikta de olika koncepten. Olika 
krav framfördes och personerna fick välja det koncept som kravet passade bäst 
in på. Kraven som presenterades är från kravspecifikationen. Konceptet som 
stämde bäst in fick 3 poäng. Om båda koncepten stämda in lika bra på kravet så 
sattes 0 poäng.  
 

KRAV KONCEPT 1 KONCEPT 3 

Stolskopplingen ska placera stolarna på 
avstånd av 93.83 mm 

3  

Stolskopplingen ska vara dold under 
stolsitsen 

0 0 

Stolskopplingen ska kunna koppla bort 
stolar individuellt  

0 0 

Stolskopplingen ska kunna monteras i 
efterhand på stolen 

0 0 

Stolskopplingen ska kunna monteras när 
armstöd finns monterade 

0 0 

Synliga kanter ska ha minsta på radie 3mm 
för att motverka skärskador 

3  

Tabell 9. Viktning av krav genomfördes av testpersoner. 

Avvikelsen i tabellen visar att båda koncepten uppfyllde de flesta krav som 
ställdes. Koncept 1 placerade stolarna på 93.8 mm avstånd och koncept 3 
placerade stolarna med avstånd 94.2 mm. Deltagarna fick själva mäta med ett 
skjutmått. Denna avvikelse går att justera med fästenas placering på undersidan 
av stolsitsen. Koncept 3 hade några synliga kanter som antogs vara under 3 mm 
då dessa var väldigt vassa.  
 
Efter detta test fick personerna välja den stolskoppling som dom tyckte var den 
bästa. Koncept 1 valdes av båda deltagarna. Detta medförde att beslut togs att 
gå vidare med koncept 1 och vidare detaljdesign. 
 

4.1.5 DETALJDESIGN 

En specifikation av geometri och material genomförs. Output för denna fas är 
ritningar på konceptets komponenter. En produktionsberedning fastställs och 
hänsyn har tagits till materialval och tillverkningskostnad. Tester utfördes 
kontinuerligt på RAL-stolen under denna del i produktutvecklingsprocessen.  
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FMEA 
För att identifiera allvarlighetsgraden av möjliga felsätt så genomfördes en FMEA 
där stolskopplingens komponenter bedömdes. (Bilaga 6). (Tabell 10).  

 
Tabell 10. Genomförd FMEA. 

Prototyptillverkning 
Efter att detaljerade CAD-modeller samt ritningar tagits fram så genomfördes 
utskrifter på 3D-skrivaren på de detaljer som var avsedda att tillverkas i plast. De 
två tråddetaljerna som ska tillverkas i stål formades med bockning. 
 

3-D utskrift 
Vid utskrifterna sparades filerna ner som stl.filer och skrevs ut i Polypropelena 
material. 
 

 
Figur 26. Koncept 1 som färdig utskrift i 3D-skrivare. 

Bockning 
Först skapades en fixtur där profilen antog formen av halva tråddetaljen (Tråd_1) 
symmetriskt på mitten för att underlätta bockningen. Två identiska delar 
behövdes då bockas för att sedan svetsas ihop till en.  
 
Bockningsmallen tillverkades i stål. Profilen på mallen fick samma form som 
insidan av tråddetaljen och mitt på mallen så frästes ett spår för att kunna tvinga 
ner tråden och hålla detaljen plan. Vid bockning av tråden användes en gaslåga 
för att värma upp tråden och sedan knackades tråden in i spåren.  
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4.1.6 KOSTNADSBERÄKNING BASERAD PÅ KONCEPTUNDERLAG 

En uppskattad tillverkningskostnad per enhet beräknades med underlag från 
tillverkare. (Bilaga 7).  
 

Plastdetaljer 
Vid tillverkning av ett familjeverktyg, där alla fyra detaljerna placeras i samma 
verktyg så blir processkostnaden cirka 70 öre.  
Materialkostnad:  
50 öre med PP då detta kostar 16 SEK per kg i självkostnad. 
78 öre med POM då detta kostar 25 SEK per kg i självkostnad. 
94 öre med TPE då detta kostar 30 SEK per kg i självkostnad.  
 
En ställkostnad tillkommer på cirka 2500 SEK, som delas med antalet satser att 
producera per batch, samt ett vinstpåslag på cirka 20 procent som ska täcka 
overhead. Detta innebär att om man producerar 2500 stycken så blir styckpriset 
2.60-2.70 SEK per sats om fyra detaljer i materialet PP.  
 
Går det inte att placera alla fyra detaljer i samma verktyg så ökar 
processkostnaden och ställkostnaden för varje extra verktyg som måste köras för 
att få fram alla detaljerna.  
 
Den resulterade beräkningen för projektet innebär följande: 
 
Fäste_2 valdes att beräkna med POM. 
Ställkostnad: 1 x 2500 SEK = 1 SEK per sats 
Processkostnad: 1 x 70 öre = 0.7 SEK per sats 
Materialkostnad: 78 öre/4 = 19.5 öre = 0.195 SEK  
Beräkning:  1 SEK + 0.7 SEK + 0.195 SEK = 1.895 SEK 
Overhead:  +20% = 2.274 SEK  
Tillverkningskostnad per enhet för Fäste_2 blir då 2.274 SEK  
 
Fäste_1 och Lock valdes att beräkna med PP. 
Ställkostnad: 1 x 2500 SEK = 1 SEK per sats 
Processkostnad: 1 x 70 öre = 0.7 SEK per sats 
Materialkostnad: 50 öre/2 = 25 öre = 0.25 SEK 
Beräkning:  1 SEK + 0.7 SEK + 0.25 SEK = 1.95 SEK 
Overhead:  +20% = 2.34 SEK  
Tillverkningskostnad per enhet för Fäste_1 och lock blir då 2.34 SEK/2 = 1.17 SEK 
 
Press valdes att beräkna med TPE. 
Ställkostnad: 1 x 2500SEK = 1SEK per sats 
Processkostnad: 1 x 70 öre = 0.7 SEK per sats 
Materialkostnad: 94 öre/4 = 23.5 öre = 0.235 SEK  
Beräkning:  1SEK + 0.7SEK + 0,235 SEK = 1.935 SEK 
Overhead:  +20% = 2.322 SEK  
 
Tillverkningskostnad per enhet för Press blir då  2.322 SEK.  
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Tråddetaljer 
En tillverkningskostnad per enhet beräknades med underlag från tillverkare. 
(Bilaga 8). Tråddetaljerna tillverkas i en CNC-styrd trådbockningsmaskin. 
 
Kostnaden för att tillverka tråddetalj Tråd_1 beräknades till 5.10 SEK per detalj. 
Priset inkluderar kromning.   
 
Kostnaden för att tillverka Tråd_2 beräknades till 8.09 SEK per detalj. Priset 
inkluderar kromning. 
 
Tillverkningskostnad per enhet blir då 5.10 SEK för Tråd_1 och 8.09 SEK för 
Tråd_2.  
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5. Resultat 
Här redovisas det resultat som den tillämpade lösningsmetodiken medförde. 

Resultatet är en lösning till problemen som specificerades under 

problemformuleringen.  

 

Det färdiga konceptet bestod av två olika huvuddelar som monteras vardera på 

höger samt vänster sida under stolsitsen på stolen RAL. Varje del bestod av olika 

komponenter i plast och stål som tillsammans skapade en möjlighet att koppla 

samman stolarna i sidled. När kopplingen inte används så går det att dölja den 

under stolsitsen.  

 

Stolskopplingen går att fästa i den riktning som den förväntas användas. Då 

fästena är anpassade efter stolsitsens undre yta så har den dock ett bestämt 

monteringsområde i sidled.  

 

Efter kostnadsberäkning baserat på konceptunderlag uppkommer 

tillverkningskostnaden till cirka 21.60 SEK 

 

 
Figur 27. Stolskopplingen med alla komponenter i kopplat läge (toppvy). 
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Figur 28. Stolskopplingen med alla komponenter i kopplat läge (bottenvy). 

 
Fäste_1 monteras, under stolsitsen, vid sitsens högra kant och det andra fästet, 

Fäste_2, på stolens vänstra kant. Det ena fästet har en bockad tråd som är rörlig 

och kan vikas ut från stolens undersida. Det andra fästet har en bockad tråd som 

kan dras ut från stolensundersida. När dessa är synliga så går de två 

trådkomponenterna att koppla ihop och stolarna är då sammankopplade i sidled.   

  

 
Figur 29. Stolskoppling i kopplat läge (perspektiv). 

 
Fäste_1 och Fäste_2 som utgör fästelementen på stolsitsen utformades för att 

passa den ojämna formen på stolsitsens undersida. Dessa sparades ur för att 

minska materialåtgången vid tillverkning. Skruvtorn och ribbor skapades för att 

ge stadga.  

 

 

 
Figur 30. Stolskoppling i kopplat läge (sidovy) 
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Figur 31. Fästet (Fäste_1) som monteras under stolsits och håller tråden som är rotationsrörlig. 

 
Figur 32. Stolsfäste med sidovy (vänster) och stolsfäste med bottenvy (höger). 

Fäste_1 monteras med den övre ytan mot stolsitsens undersida. Fästpunkterna 
på stolsitsen är förutbestämda och hål är borrade där stolsfästet monteras med 
träskruv ISO 7046-1-M5x20.  
 

 
Figur 33. Den rostfria tråden (Tråd_1) som sitter på ett av stolsfästena (toppvy). 

Tråd_1 är delad för att kunna fästas fast på Fäste_1. Toleransen mellan 
detaljerna är så pass snäv så ett motstånd skapas då tråden är i rörelse.  
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Figur 34. En pressdetalj (Press) som underlättar hanteringen av tråden. 

 
Figur 35. Pressdetalj från frontvy (vänster) och från sidovy (höger). 

Press utformades för att underlätta rotationsmomentet när tråden ska vridas 
fram från stolens undersida. Snäppfästen är placerat på Tråd_1 och griper om 
trådens ytterradie. Baktill är ett modellerat stopp för att stanna tråden i rätt 
lägen. Ovansidan utgör en yta med möjlighet till screentryck.  

 
Figur 36. Fästet (Fäste_2) som sitter på motsatt stol och håller tråddetaljer som dras ut. 

            
Figur 37. Stolsfästet från sidovy (vänster) och från toppvy (höger). 
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Fäste_2 håller den tråddetalj som dras ut från stolsitsens undersida. Den är 
utformad med ett snäppfäste som stannar tråden i det läge där stolarna hamnar 
med ett minsta avstånd på 93.83 mm. Fästet monteras med den övre ytan mot 
stolsitsens undersida. Fästpunkterna på stolsitsen är förborrade och stolsfästet 
monteras med två stycken träskruv ISO 7046-1-M5x20.  
 

 
Figur 38. Tråddetaljen (Tråd_2) som dras ut linjärt från fästet. 

Tråd_2 är bockad 90⁰ i framkant. Vid montering så läggs denna på plats i de spår 
som finns utformade i det tidigare presenterade stolsfästet. 
 

 
Figur 39. Locket (Lock) som monteras över tråddetaljen. 

 
Figur 40. Locket från toppvy (vänster) och från bottenvy (höger). 

Locket monteras när Tråd_2 lagts i Fäste_1. Skruvarna som används för att hålla 
locket är ISO 7046-1-M3x20. Hålen på lockets ovansida är fasade så att 
skruvskallen försänks ner i locket.  
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Figur 41. Två stolar, sett framifrån, med stolskoppling i dolt läge (läge 1). 

 
Figur 42. Tråddetaljen (Tråd_2) i utdraget läge (läge 2). 

 
Figur 43. Den andra tråddetaljen (Tråd_1) har roterats fram till kopplingsläge (läge 3). 
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När armstöden finns monterade på stolen så löper den ena tråden över röret och 
den andra tråddetaljen roteras in mot armstödets rör. 
 

 
Figur 44. Stolar med monterade armstöd samt stolskoppling i dolt läge. 

 
Figur 45. Stolar med armstöd samt koppling i dolt läge (bottenvy). 

 
Figur 46. Stolar med armstöd samt stolskoppling i kopplat läge (bottenvy). 
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Material 
Fäste_1 och Lock ska formsprutas i materialet PP. 
 
Fäste_2 ska formsprutas i materialet POM för att bibehålla en styrka i 
snäppfästet.  
 
Press ska formsprutas i materialet TPE för att skapa en gummerad känsla. Detta 
för att underlätta greppet vid rotationsrörelsen av tråddetaljen.  

 
Tråddetaljerna. Tråd_1 och Tråd_2, ska bockas i järntråd (EN 10025 - S235JRG2). 
(Bilaga 8). Tråd_2 svetsas ihop efter bockning. Tråddetaljerna kromas för att anta 
samma ytskikt som övriga detaljer på stolen. 
 

 
Figur 47. Två stolar med stolskoppling i kopplat läge (toppvy). 

 

Tillverkningskostnad 
 

Detalj Material Tillverkningskostnad 
(SEK) 

Fäste_1 PP 1.17  

Fäste_2 POM 2.274  

Lock PP 1.17  

Tråd_1 Kromad järntråd 5.10  

Tråd_2 Kromad järntråd 8.09  

Press TPE 2.322  

Skruv 2st M3 Förzinkat stål 0.5 

Skruv 4st M5 Förzinkat stål 1 

 Total summa: 21.626 ≈ 21.6   

Tabell 11. Kostnadsberäkning baserad på konceptunderlag. 
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Figur 48. Närbild på solar med monterad stolskoppling i kopplat läge. 

 
 

 
Figur 49. Närbild på två stolar med monterade armstöd samt stolskoppling i kopplat läge. 
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6. Analys 
Arbetet har genomförts med en jämn arbetsinsats. Startskedet var mer intensivt 
då mycket tid lades på planeringsfasen. Gantt-schemat som upprättades har 
underlättat då en överblick funnits över tidsåtgången under hela projekttiden.  
 
Svårigheten med projektet var att sätta ett målvärde på alla produktkrav då 
några var subjektiva eller inte ännu har fått något värde. Detta medförde att 
dessa redovisades som önskvärda produktkrav.  
 
De metoder och verktyg som har använts har underlättat 
produktutvecklingsprocessen. Det kan vara en nackdel att de flesta har 
genomförts enskilt och då inte anses vara objektivt genomförda.  
 
Kontakten med användaren har varit det som har ett mest i detta 
produktutvecklingsarbete. Att få kunskap om hur produkten används i dess rätta 
miljö och åsikter och synpunkter som har medfört att resultatet är en 
användarvänlig produkt.  
 

6.1 Analys av frågeställningar 

Denna del besvarar de uppställda frågeställningarna som sammanställdes vid 
projektstart.  
 
1. Hur kan man sammanfoga stolar i sidled? 

Lösningen på detta problem bygger på att något på varje stol går att sätta 
samman så att stolarna länkas ihop. Undersökning av lämpliga 
sammanfogningsmetoder bör därför undersökas för att hitta den som är 
mest lämpad att använda till stolar. Detta genomfördes med en 
konceptkombinationstabell och från denna utvecklades fyra koncept som 
uppfyllde denna funktion.  
 

2. Hur kan man eftermontera en stolskoppling? 
För att kunna montera stolskopplingen i efterhand så måste utrymme finnas 
till stolskopplingen. Det måste finnas markeringar där kopplingen ska sitta så 
att den bara går att monteras i ett specifikt läge. Dessa egenskaper gick att 
beräkna genom att använda de bestämda mått och ytor som stolarna var 
konstruerade med. Hänsyn togs även till de armstöd som fanns som tillval till 
stolen. Fästena utformades så att övre ytan på fästena antog samma form 
som ytan på stolsitsens undersida. Borrade hål i stolsitsen visar var fästena 
ska monteras.  
 

3. Hur kan man dölja en stolskoppling när den inte används? 
För att dölja någonting så finns det olika metoder att använda. Dessa 
skisserades fram vid konceptgenereringen och resulterade i olika förslag på 
möjligheter att dölja en stolskoppling när den inte används.  
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4. Vilken tillverkningsmetod är lämplig att tillverka stolskopplingen i?  
Då företaget är specialister på rörkonstruktion undersöktes först 
tillverkningsmöjligheterna i deras egen fabrik. För att minska 
tillverkningskostnaderna valdes formsprutning som ett alternativ till de delar 
som var mest lämpade för denna tillverkningsmetod. En kontakt skapades 
med ett företag som formsprutar detaljer och detta resulterade i 
konstruktionsförändringar. De delar som var tänkta att formsprutas sparades 
ur och då kunde även en generell kostnadsberäkning göras genom att en mer 
tillförlitlig volym då kunde mätas.   

 

6.2 Analys av kravspecifikation  

Denna del besvarar de krav som finns uppställda i kravspecifikationen:  
 
Stolskopplingen ska ha en tillverkningskostnad på 100 SEK 
Efter kostnadsberäkning baserad på konceptunderlag uppkommer den totala 
tillverkningskostnaden till cirka 21.60 SEK.  
  
Stolskopplingen ska placera stolarna på avstånd av 93.83 mm 
Vid montering av fästena så som stolskopplingen är presenterad i resultatet så 
medför detta att stolarna avstånd hamnar på 93.83 mm i kopplat läge.  
 
Stolskopplingen ska vara dold under stolsitsen 
När Tråd_1 roteras in under den ena stolsitsen och Tråd_2 har tryckts in under 
den andra stolsitsen så är stolskopplingen dold under stolsitsen.  
 
Stolskopplingen ska kunna koppla bort stolar individuellt  
När Tråd_1 roteras in under stolsits på stolen som ska tas bort samt på den 
stolen som står bredvid så kan stolen tas bort oberoende på vart stolen står.  
 
Stolskopplingen ska kunna monteras i efterhand på stolen 
Stolskopplingen har utformats efter stolens mått för att få plats under stolsitsen. 
Den förutbestämda positionen för stolskopplingens fästen, där skruvarna ska 
fästas, är tydligt markerade med borrade hål. Stolskopplingen kan då monteras 
vid önskat tillfälle på stolen. 
  
Stolskopplingen ska kunna monteras när armstöd finns monterade 
Då Fäste_2 med Tråd_2 antar en högre höjd än röret som utgör det monterade 
armstödet så löper Tråd-2 över röret vid dolt läge. Monteringspositionen är 
densamma oavsett om armstöd finns monterade eller inte.   
 
Synliga kanter ska ha minsta på radie 3mm för att motverka skärskador 
Alla synliga kanter på stolskopplingen är utformade med en minsta radie på 3 
mm.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 
 
Följande avsnitt beskriver slutsatser från projektet samt rekommendationer för 
vidare arbete.  
 

7.1 Slutsatser 

Uppdraget för detta examensarbete gavs av Mitab och gick ut på att 
produktutveckla en stolskoppling till stolen RAL. Ett resultat i form av bilder, 
prototyp och ritningar har presenterats. Målet är uppnått då konceptet uppfyllde 
de mätbara produktkraven som specificerades.  
 
Det resulterade konceptet kan ersätta de koncept som finns på marknaden idag 
samt bör, enligt den kostnadsberäkning, baserad på konceptunderlag, som 
genomförts i projektet, ligga på en ungefärlig tillverkningskostnad på 21.60 SEK.  
 

7.2 Rekommendationer 

För vidare arbete med stolskopplingen rekommenderas att materialval och 
tillverkningstekniker studeras vidare och tester genomförs. Vid eventuell 
tillverkning av de formsprutade detaljerna så krävs det att en släppningsvinkel på 
1⁰ läggs på alla släta ytor. (Fäste_1, Fäste_2, Lock och Press). 
 
En mer noggrann kostnadsberäkning bör göras för att få fram en mer specifik och 
tillförlitlig tillverkningskostnad. Begär offert från tillverkare och leverantörer.  
 
Prototypen bör testas i mer tillverkningslika material för att kunna utvärdera 
hållbarheten i produkten och för att utvärdera eventuella belastningskrav. Den 
kan med fördel testas av fler användare för att ge en mer rättvis bild av 
stolskopplingens funktion i dess rätta miljö.  
 
De övriga koncepten bör genomgå vidare utvärdering och tester för att fastslå att 
den eliminering som genomfördes var korrekt.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1   POM 
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Bilaga 2   GANTT-SCHEMA 
 

 
 
 
 
 



59 (81) 

 



60 (81) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 (81) 

Bilaga 3   Intervjuer; kundbehov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



62 (81) 

Bilaga 4   Skisser  
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Bilaga 5  Test  
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Bilaga 6   Konstruktions FMEA 
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Bilaga 7  Mejlsvar kostnadsberäkningar 
 
Mejlsvar från Peter Thelin, PlastInjekt i Anderstorp. CAD-filer samt ritningar 
mejlades över då kostnadsberäkning av formsprutade detaljer efterfrågades.  
 
Har räknat lite på det här. Lyckas man lägga alla 4 detaljerna i ett familjeverktyg 
så blir ju inte tillverkningskostnaden så hög, vi snackar om ca 70 öre i 
processkostnad och 50 öre i material (PP för 16:-/kg) i självkostnad. Ovanpå det 
kommer sedan en ställkostnad på ca 2500 Kr som skall slås ut på det tänkta 
antalet satser att producera per batch samt ett vinstpåslag på ca 20% som skall 
täcka overhead osv. 
 
Översätter man detta lite snabbt så innebär det att om man producerar 2500 st 
så blir styckpriset nånstans mellan 2,60-2,70 SEK per sats om 4 detaljer. 
Funkar det inte att köra alla 4 delarna samtidigt så ökar ju processkostnaden och 
ställkostnaden för varje extra verktyg som måste köras för att få fram alla 
detaljerna. I värsta fallet så blir det alltså 4 x 2500 Kr (ställkostnad) + 4 X 70 öre 
(processkostnad) + 50 öre (materialkostnad), dvs 8,10 SEK per sats om 4 detaljer 
(om produktionsbatchen fortfarande är 2500 st.) 
__________________________________________________________________ 
 
Mejlsvar från Håkan Pettersson, PlastInject i Anderstorp då ett riktpris på 
material efterfrågades. 
 
50 öre/sats med PP då detta kostar 16 SEK per kg i självkostnad. 
POM kostar 25 SEK per kg i självkostnad. 
TPE kostar 25-30 SEK per kg i självkostnad.  
__________________________________________________________________ 
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Bilaga 9  Företagskontakt 
 
Intervjusammanställning, 2016-02-24 

Marcus Torstensson 

A. Vad är problemet med att koppla samman RAL-stolen? 

a. Kopplingen ska vara dold under sitsen när den inte används och 

den ska kunna eftermonteras på stolsitsens undersida. Den ska 

fungera även då stolen är försedd med armstöd.  

B. Vad ser ni för svårigheter med era tidigare lösningar? 

b. Hur man tar fram den under sisten och hur man får dom att 

koppla ihop utan krav på att fastna helt.  

C. Varför ser nuvarande lösning ut som den gör? 

c. Vi har inte haft resurser att lägga på att produktutveckla denna.  

D. Har ni gjort haft någon kontakt med de som använder andra stolskopplingar 

idag? 

d. Nej 

E. Vilka krav ställer ni på produkten? 

e. Den ska vara dold när den inte används 

Den ska vara placerad under stolsitsen 

Kopplingen ska kunna användas även när armstöd finns 

monterade 

Tillverkningskostnaden ska vara cirka 100 SEK 

 
Öppen intervju och observation i fabriken med Marcus Torstensson, 2016-04-26 

En genomgång av fabrikens produktion för att få en inblick i tillverkningsprocessen.  

Först ankommer materialet och därefter kapas rören i olika längder beroende på vad 

som ska tillverkas. Detta sker både i en maskin vid större volymer och manuellt vid färre 

antal. Därefter bockas rören i maskiner som är programmerade och där operatören 

byter verktyg till de som krävs för den batch som ska tillverkas. Efter att rören är 

bockade så slipas de eventuella kanter som kommer att exponeras. Lackning av rören 

sker inte i företagets lokaler då det är underleverantörer som genomför denna del i 

processen.  Rören svetsas ihop med annan konstruktion beroende på vilken typ av 

möbel som tillverkas. Stoppade möbler går vidare till en annan del av produktionen där 

stoppning och sömnad ingår.  

Kommentarer 

 Mycket eget ansvar i produktionen för att flödet ska hålla hög kapacitet.  

 Operatörernas långa erfarenhet på företaget har medfört att kapaciteten 

minskar vid nyanställning.  

 Implementering av en whiteboard där kapacitet presenteras i form av procent 

för att motivera de anställda och göra dom mer involverade i processen.  

 Operatörerna har stora ansvarsområden och krävande arbetsmiljö. 
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Bilaga 10 CAD-bilder  
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Bilaga 11 Materialspecifikation  
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Bilaga 12 Ritningar  
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Bilaga 13 Prototyp 
 

 
 

 
 

 


