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FÖRORD 
 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som utgör den sista delen av 

maskiningenjörsprogrammet på Halmstad Högskola. Syftet med arbete är att i 

projektform använda sig av samtliga kunskaper och färdigheter som erhållits 

under utbildningen.  

 

Mitt intresse för konstruktion och design har växt allt mer under utbildningen. Ett 

område som jag har varit extra nyfiken på att fördjupa mig inom är 

strängpressning och profildesign. När det var tid att söka ett examensarbete valde 

jag då att kontakta Alutrade AB. Ett företag som har specialiserat sig på just 

aluminiumprofiler. 

 

Arbetet är ett samarbete med Alutrade AB och ScanBox Thermo Products AB. 

Det är ett konstruktion- och designprojekt där uppdraget är att ta fram en ny 

matvagn för ScanBox. Det gav mig möjlighet till att använda mig av alla mina 

kunskaper inom produktframtagning samtidigt som jag fick lära mig mer om 

aluminiumprofiler.  

 

Det är flera personer som jag vill tacka för deras stöd under arbetets gång. Min 

handledare Lars Bååth, professor i fotonik på Högskolan i Halmstad. Han har 

hjälpt mig så fort jag har stött på problem och varit ett viktigt bollplank under hela 

projekttiden.  

 

Mattias Söderqvist, VD på Alutrade AB. Tack för allt ditt stöd och engagemang 

till projektet. Du fick mig tidigt att känna mig välkommen och trygg med att 

komma med alla sorters frågor. Jag vill även tacka Jan-Erik Carlsson på Alutrade 

som har gett mig givande råd inom konstruktion.  

 

Torbjörn Peltonen, Managing Director Purchasing på ScanBox Thermo Products 

AB. Tack för att du valde att introducera mig för ScanBox och för att du väglett 

mig i mitt arbete.  

 

Slutligen vill jag även tacka övriga handledare på Högskolan i Halmstad. Era råd 

gav mig en extra skjuts när mitt arbete började sakta in.  

 

 

____________________ 

Andrea Rehnlund  

Halmstad 2014-05-27 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport är resultatet av kursen Examensarbete, 15 hp på 

maskiningenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad. Kursen utgör den sista delen 

av utbildningen för att uppnå en högskoleingenjörsexamen. Det är ett arbete som 

jag under våren 2014 har gjort tillsammans med Alutrade AB och ScanBox 

Thermo Products AB.  

 

Uppdraget är att ta fram en ny transportvagn för ScanBox. Syftet är att 

komplettera deras sortiment med en produkt som öppnar upp till fler marknader. 

För att göra det ställdes nya krav på materialval samt tillverkning- och 

monteringsmetoder. Dessa krav satte grunden för en ny design.  

 

Resultatet blev ett primärt produktkoncept som har välkomnats av företagen. Den 

nya vagnen har med hjälp av en ny design fått en snabbare montering och en mer 

hållbar miljöanpassning. Produkten visualiseras med hjälp av Catia V5, Keyshot 4 

och Photoshop CS6.  

 

  



FÖRORD 

 III 

Abstract 
 

This thesis is the result of the class Examensarbete, 15 credits of the mechanical 

engineering program at Halmstad University. The class represents the final part of 

the program with the aim to attain a Bachelor of Science. It´s a project made 

during the spring 2014 in collaboration with Alutrade AB and ScanBox Thermo 

Products AB. 

 

The assignment is to develop a new transportation trolley for ScanBox. The aim is 

to complement their range with a product that opens up to new markets. That set 

new demands for materials and also manufacturing- and assembly methods. These 

requirements set the foundation of a new design.  

 

The result was a primary product concept that has been welcomed by the 

business. The new trolley has, thanks to its new design a faster installation and a 

more sustainable environment adaptation. The product is visualized in Catia V5, 

Keyshot 4 and Photoshop CS6. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Med dagens kostnadskrav blir det allt vanligare att svenska produktioner flyttas 

utomlands. Det är viktigt att ha en produktion som flyter på snabbt och smidigt. I 

detta produktutvecklingsarbete ligger fokus på att ta fram en produkt som tål att 

möta framtidens produktionskrav. ScanBox har som mål att ha en smidig 

produktionsprocess för att kunna erbjuda kundanpassade produkter till ett 

förmånligt pris.  

 

Idag består ScanBox sortiment av vagnar med isolerande väggar för antingen 

kylning eller värmehållning. De vill nu utöka deras utbud med  oisolerade vagnar, 

till ett lägre pris. Denna nya produkt ska utgöra ett budgetalternativ till deras 

nuvarande vagnar. Målet är att på så sätt nå ut till fler marknader.  

 

1.1.1 Företagspresentation 

Detta examensarbete är ett samarbete med två företag; Alutrade AB samt 

ScanBox Thermo Products AB. ScanBox är uppdragsgivaren åt Alutrade som har 

fått uppdraget att utveckla en ny produkt.  

 

Alutrade AB grundades år 1883 av Christer Björstad. Företaget låg då i Vetlanda 

men är idag placerat i Växjö. Alutrade är den kompletta aluminiumleverantören 

som har specialiserat sig på aluminiumprofiler. De är med i hela processen från 

produktidé till färdig komponent. När de tar emot en beställning på en profil så 

påbörjas ett nära samarbete mellan kund och Alutrades konstruktörer. De bistår 

med viktig information om bland annat legeringsval och teknisk information. Med 

ett stort tekniskt kunnande, kan de bistå med nya förslag som kan optimera 

funktion och kostnad. De spänner sig över vitt skilda branscher. Allt från fordons- 

till läkemedelsindustrin.  
 

ScanBox Thermo Products AB har 20 års erfarenhet av transportvagnar för 

mathållning. De tillverkar dem själva i deras fabrik i Olofström. Vagnarna 

tillverkas i kompositmaterial och aluminiumprofiler. Det öppnar upp för en 

smidig produktionsmetod. På så sätt kan de erbjuda kundanpassade vagnar med 

kostnadseffektiva lösningar. Vagnarna kan användas för både kyld och varm mat.  

 

ScanBox kunder återfinns hos allt från riksdagshuset i Australien, festevenemang  

i Qatar, Le Meridien Hotel i Bangalore till sjukhus, äldreomsorg samt skolor  

runtom i världen. Deras mål är att optimera produktionsmetoderna för att kunna 

erbjuda kunderna en anpassad produkt till ett bra pris. Deras ledord för deras 

design är flexibilitet, hygien, ergonomi och miljö.  
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1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta arbete är att göra en kompletterande produkt till Scanbox utbud 

av transportvagnar. De vill nå ut till en ny marknad med hjälp av ett 

budgetalternativ. I dagsläget är alla deras vagnar isolerande. Men de har flera 

konkurrenter som även erbjuder enklare oisolerade vagnar. Det är Scanbox nya 

mål att nu utöka deras sortiment med en sådan vagn.  

 

Förutom ett nytt oisolerande väggmaterial, ska den nya produkten ha en 

optimerad produktionsmetod. Högre krav sätts på användarvänlighet samtidigt 

som formspråk ska gå i linje med hur Scanbox vagnar ser ut idag.  

1.2.1 Problemdefinition 

Med dagens kostnadskrav blir det allt vanligare att svenska produktioner flyttas 

utomlands. Det är viktigt att ha en produktion som flyter på snabbt och smidigt. I 

detta produktutvecklingsarbete ligger fokus på att ta fram en produkt som tål att 

möta framtidens produktionskrav. Med komponenter som har en smidig 

tillverkningsteknik och monteringsmetoder som är smidiga och hälsosamma. 

Samtidigt ska designen ha en röd tråd med Scanbox stil. En design som lockar 

kunden och är skonsam mot användaren.  

 

Då den nya vagnen ska vara oisolerande så ska det väljas ett nytt väggmaterial. 

Det kräver i sin tur en ny hörnprofil. Hyllsystemet önskas bytas ut för att minska 

monteringskostnaden. Till sist ska även handtag göras om för att öka 

användarvänligheten.  

1.2.1.1 Kravspecifikation 

 
1. Funktions- eller prestationskriterier 

1.1 Styrka. Vagnen ska klara av smällar vid transport. Det gäller samtliga 

väggar samt dess hörn.  

2. Driftskriterier 

2.1 Väta. Vagnen skall tåla väta. Den ska tåla att dras i fuktiga miljöer, 

samtidigt som det inte heller får läcka in vatten i vagnen. Interiören får ej 

ha små hålutrymmen där bakterier kan växa.  

2.2 Rengöring. Enkel att rengöra.  

2.3 Miljö. Miljövänliga materialval och tillverkningsmetoder. 

3. Ergonomikriterier 

3.1 Ergonomi. Ergonomisk styrning. Styrning av vagnen ska ha 

skonsamma kraftpåfrestningar i axlar, rygg och leder.  

3.2 Semantik. Användaren ska snabbt kunna förstå hur produkten ska 

användas.  

4. Estetiska kriterier 

4.1 Formspråk. Designen ska följa Scanbox formspråk och ha en liknelse 

till deras övriga vagnar. De strävar idag efter att hålla en enkel, 

skandinavisk design.  

4.2 Kvalitet. Scanbox har som mål att utstråla kvalitet.  
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5. Allmänna konstruktions/produktionskriterier 

5.1 Låg vikt. Materialvalet anpassas efter dagens produkt. Det ska ej väga 

mer än vad det gör idag. Dels för att underlätta användning och montering. 

Sparsam materialanvändning.  

6. Framställningsekonomiska kriterier 

6.1 Produktion. Monteringen ska ha en minskad tidsåtgång.  

7. Avyttringskriterier 

7.1 Transport. Vagnarna ska vara lätta att transportera till kund. Det är 

även viktigt när kunden ska bruka dem. Minimalt med utrymme ska gå åt 

när de ställs bredvid varandra. De transporteras i lastbil och flyg, där är 

utrymmet är väldigt begränsat.  

8. Elimineringskriterier 

8.1 Återvinning. Produkten ska vara lätt att demontera, sortera och 

återvinna.  

9. Bruksekonomiska kriterier 

9.1 Brukning. Produkten ska kräva så lite underhållsarbete som möjligt. 

Det är ett viktigt krav vid materialvalet.  

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har begränsats till vissa delar av vagnen. Själva boxen kommer få en ny 

design medan allt under den utesluts. Det innefattar hjul, underrede och 

stötdämpare. Dock ingår fäste av box till underrede. Val av dörrlås är inte en del 

av arbetet. Dock är det med på produktpresentationen, då endast som ett förslag.  

 

I brist på tid och resurser utesluts tillverkning av en fullskalig prototyp. 

 

Arbetets ekonomiska mål är en minskning av antalet tillverkningsmoment. Utöver 

det har det inte gjorts någon kostnadskalkyl för resultatet.  

1.4 Konkurrensanalys 
Vid första besöket på ScanBox diskuterades det vilka konkurrenter de har på 

marknaden.  Företaget är mån om att hålla koll på deras produkter. Tre företag 

som inspekterades var Socamel Technologies, Temp-Rite och Electro Calorique. 

Temp-Rite är en konkurrent som ScanBox har extra fokus på. De har tidigare 

hämtat inspiration från deras vagnar som har en hel del smidiga 

tillverkningslösningar. En konkurrensanalys görs på dessa tre företag samt även 

Burlodge som har smarta förvaringslösningar. Se bilaga 2 för collage på deras 

produkter. Något som företagen tyvärr inte delar med sig av är materialvalen för 

deras produkter.  

 

Socamel Technologies är ett franskt företag med 60 års erfarenhet. Deras kunder 

är främst sjukhus, skolor och fängelseanstalter. De har flera olika kollektioner, 

varav en av dem är lik ScanBoxs egna produkter. Denna kollektion står ut från de 

övriga kollektionerna då den utstrålar kvalitet. Övriga produkter är tillverkade till 

stor del i plast. Det ger ett sämre helhetsintryck av produkten. Plasten ger en lägre 

känsla av exklusivitet och styrka. Plasten har lekfulla former vilket kan passa på 
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skolor men ej på en restaurang. De använder sig mycket av färgen turkos. Ännu 

ett val som drar ner helhetsintrycket. Blå är inte en färg som passar för 

mathållning då det är en färg som drar ner aptiten. Vagnen har även många olika 

former och färgdetaljer som tillsammans blir överflödigt. Kvalitet förmedlas ofta 

genom en enkel design och semantik.  

 

Temp-Rite är ett tyskt företag som levererar främst till sjukvården och 

industrikök. De har lyckats med att ta fram en design som förmedlar kvalitet och 

styrka. Deras vagn är en produkt som ScanBox har inspekterat noga. Bild 1.1 är 

ett foto på en vagn som är inspirerad av deras produkt. Produkten har en stabil och 

stark konstruktion. Stängerna runt vagnen gör att vagnen är lätt att manövrera och 

hantera. Man kan greppa produkten på flera sätt vilket är en ergonomisk fördel. 

 
1.1 En av ScanBox testprodukter som hämtar inspiration från tyska konkurrenten Temp-Rite.  

 

Electro Calorique är ett franskt företag som levererar vagnar till sjukhus runt om 

hela världen. De har flera olika kollektioner som ser olika ut. Men många av deras 

produkter har en enkel men tråkig design. Trots att designen är enkel med få 

detaljer så lyckas de inte förmedla kvalitet. De ser endast simpla ut. Eventuellt 

beror de på att de har dålig användarvänlighet. Vagnarna har inga direkta handtag 

utan endast en tunn ram runt vagnens kanter. En kant som är för liten för att lätt 

kunna greppa. Det minskar även vagnens semantik som annars är en enkel uppgift 

att lösa för matvagnarna. Precis som Temp-Rite och Socamel så använder sig 

Electro Calorique av färgen blå som mer ger ett kliniskt intryck. En färg som kan 

passa i sjukhusmiljö där produkterna ska förmedla klinisk renhet. Men när 

produkten placeras i köket så kommer det dra ner kockarnas intryck som är 

skaparna av vagnens viktiga innehåll. 

 

Den sista konkurrenten att inspektera är det canadensiska företaget Burlodge. Det 

grundades 1990 och levererar idag främst till sjukhus och skolor. Det är inget 

företag som är en stark konkurrent mot ScanBox men det kan fortfarande vara 

givande att hämta inspiration från dem. Burlodge använder sig av ett smart 

hyllsystem i deras produkter. Med hjälp av utdragbara skivor i mitten kan den 

anpassas för att transportera mindre eller större produkter. När brickan förs in i 

vagnen delas den av av mittskivan. En lösning som dock kräver att varorna på 
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brickan delas upp för att kunna föras in i vagnen. En nackdel med lösningen är att 

det ger en mer komplicerad tillverkningsmetod med minskad styrka.   

2. Metod 

2.1 Metoddiskussion 
Under utbildningens gång har författaren introducerats till olika metoder inom 

konstruktion och design. Till detta arbete valdes huvudsakligen en metodologi ut; 

Principkonstruktion och Primärkonstruktion av Olsson (1995). Helt enkelt för att 

författaren hanterar metoden väl och den anses passa arbetet.  

 

Vid materialvalet användes Materials : Engineering, Science, Processing and 

Design av Ashby, Shercliff, Cebon(2007). Den användes som stöd för att välja ut 

passande mekaniska egenskaper som utgör kraven i CES-Edupack. Det var 

passande litteratur då läsaren får en genomgång över olika sorters konstruktioner 

och hur de påverkar materialet.  

 

Stor del av materialvalet är grundat i kontakt med affärslivet. Genom olika 

kontakter har författaren fått en överblick över olika material och därmed gjort en 

jämförelse med resultatet från CES-Edupack.  

 

ScanBox har som mål att stå för kvalitet. Användarvänlighet är en signal för 

kvalitet. Att kunden förstår produkten och att den inte orsaker irritation eller 

skador. Därför inkluderar arbetet en ergonomisk anpassning. Vid idégenereringen 

har författaren utgått från kroppens anatomiska plan. Till sist görs en RULA 

analys för att undersöka resultatet.  

 

Fördjupning inom profildesign har gjorts med hjälp av anvisningar från Sapa 

Profiler AB (2014) Handbok för konstruktörer. Då de är återförsäljare av profiler 

så har informationen säkerställts genom en jämförelse med MNC (1983) 

Aluminium – Konstruktions- och materiallära.  

2.2 Metodologi i detta examensarbete 
När arbetet påbörjades gjordes ett första besök hos ScanBox. Inspektion av 

produkter och produktionsavdelning satte grunden för kravspecifikationen.  

 

Då materiavalet är den största uppgiften i arbetet så blev det uppstarten för 

arbetet. Valet gjordes med hjälp av tre metoder. Först användes materialdatabasen 

CES-Edupack som tog ut ett flertal material som klarar uppsatta krav. Dock har 

databasen brist på kompositmaterial. Därför kontaktades även olika företag som 

arbetar med bland annat kompositmaterial. De kunde ge sitt professionella 

omdöme. Under materialvalet hölls en ständig diskussion med Alutrade som även 

gav sitt förslag.  
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För att undersöka materialets hållbarhet användes Experimental Test on Sandwich 

Panel Composite Material (Vol. 2, Issue 7, July 2013) av Vamja och Tejani. I 

artikeln testar de materialets förmåga att ta emot slag.   

 

Materialets egenskaper satte sedan upp ramen för konstruktionen. Därmed 

påbörjades idégenereringen. Som stöd användes konkurrensanalysen. Urvalet 

gjordes med hjälp av metoder ur Principkonstruktion av Olsson (1995).  

 

Ett viktigt krav är att produkten är ergonomiskt anpassad. För att åstadkomma det 

har det gjorts olika ergonomiska analyser för att se om vald design är en 

förbättring.  

 

Produkten har ingen specifik budget. Målat har helt enkelt varit att ta fram en 

produkt som har en enklare och där med billigare tillverkningsmetod än ScanBox 

nuvarande produkt. Alutrade och övriga företag har gett information om olika 

kostnader. Denna uppskattning har författaren sedan fört vidare till ScanBox som 

gett sitt utlåtande.  

 

Slutresultatet har visualiserats med hjälp av Catia V5, Keyshot och Photoshop.  

2.3 Förberedelser och insamling av data 
Till att börja med görs ett besök hos ScanBox i Olofström. Där blir författaren 

runtvisad i produktionen och Torbjörn Peltonen går igenom vad han har för mål 

med den nya produkten. Bild 2.1 visar hur en av deras modeller ser ut idag. Det är 

en isolerande vagn med dubbla skåp.  

 
 

2.1 En vagn ur ScanBox utbud.  

 

Bilden visar en vagn med elektronisk styrning. Detta tillval ska uteslutas till den 

nya produkten. Det leder till att takräcket ej behöver ha en böjd form. Denna 

produkt har en uppdelad box men de har även flera varianter med en enkel box. 

Vissa vagnar tillverkas även med dubbel box, alltså dubbelt så stora. Det är 

önskvärt att den nya produkten kan tillverkas i samtliga utföranden.  
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Olika data har samlats in under arbetets gång. Materialdatabasen CES-Edupack 

har använts för att samla in uppgifter om olika material. För att få uppgifter om 

material som saknas i databasen har olika återförsäljare kontaktats. 

 

Målet var från början att analysera produktens hållbarhet i Catia V5. Men då valt 

material inte finns med i programmet så har en vetenskaplig artikel använts som 

ett alternativ. Artikeln visar resultatet av olika mekaniska tester på materialet.  

 

För att bestämma mått på handtag har antropometrisk mått använts samt egna 

tester på prototyper.  

 

Samtliga framtagna värden redovisas under resultat 
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3. Teori 

3.1 Sammanfattning av vald litteratur, forskning och 
utvecklingsarbeten 
 

För information om hur man tar fram en produkt med en kostnadseffektiv 

produktionslösning har författaren använt sig av ”Produktionsekonomi” av 

Olhager, Jan.  

 

Vid materialvalet används Ashby, M., Shercliff, H., Cebon, D. (2007) Materials: 

Engineering, Science, Processing and Design. De berättar om olika 

materialfamiljer och deras mekaniska egenskaper. Framförallt ges en utförlig 

förklaring till hur man ska gå till väga när man väljer material.  

 

För att undersöka hållbarhet på slutgiltigt materialval används Vamja, D., Tejani, 

G. G. (2013) Experimental Test on Sandwich Panel Composite Material. De visar 

testresultat på dragtester och böjtester. Då det ej går att genomföra en CAD analys 

på materialet så användes artikeln som en ersättning. De visar även mekaniska 

skillnader på sandwichskivor med solid respektive honeycombkärna.  

 

Mycket information om olika material har fåtts genom kontakt med olika 

konstruktörer samt återförsäljare. Med hjälp av deras yrkeserfarenhet hämtas hjälp 

med att bedöma vilka material som skulle klara av produktens kravställning. 

Dessa företag är DIAB, FlexProp, Composites consulting group, Ryds glas, 

Berlings glas och Alumeco. Återvinningsråd om valt material hämtas från Stena 

recycling. För ytterligare handledning om materialval och konstruktion utnyttjas 

kontakt med handledare på Högskolan i Halmstad.  

 

För att se över produktens utvecklingspotential inom miljö används artikeln 

Cabrera, N.O., Alcock, B., och Peijs, T (Volume 39, Issues 7–8, 2008) Design and 

manufacture of all-PP sandwich panels based on co-extruded polypropylene 

tapes. De berättar om ett nyutvecklat material som i framtiden kan ersätta valt 

väggmaterial. För att på så sätt ytterligare minska produktens miljöpåverkan.  

 

Konstruktionsutformningen bygger på metoder ur Olsson, F. (1995) 

Principkonstruktion samt Primärkonstruktion.  

 

För att fördjupa mig inom aluminiumkonstruktion och profilutformning används 

Sapa gruppen (2014) Handbok för konstruktörer samt MNC (1983) Aluminium – 

Konstruktions- och materiallära.  

 

Två källor har används för att undersöka vilka ergonomiska aspekter som är 

viktiga att tänka på vid konstruktionsarbetet. Dessa är M. Bohgard, S. Karlsson, 

E. Lovén, L. Mikaelsson, L. Mårtensson, A. Osvalder, A. Rose och P. Ulfvengren 

(2010) Arbete och teknik på människans villkor samt Pheasant, S., Haslegrave, C. 

M. (2003) Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. 
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Sistnämnd bok har även används som underlag för antropometriska mått till 

produkten.  

 

Ergonomiska beräkningar har utförts för att se över produktens påfrestningar på 

användaren. Artikeln McAtamney, L.; Nigel Corlett, E. (1993) RULA: a survey 

method for the irwestigation of world-related upper limb disorders ur Applied 

Ergonomics berättar hur man använder sig av den ergonomiska 

beräkningsmetoden RULA och varför den är viktig att inkludera i arbetet.  

3.2 Valt område 

3.2.1 Materialval 

Materialet till väggarna ska tåla slag, ha låg vikt och ett lågt pris.  Enligt Ashby, 

M. (2007) bör man då se över materialets E-modul, densitet samt pris. E-modul är 

en passande parameter då det beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning 

och deformation. Bild 3.1 visar förhållandet mellan E-modul och densitet. 

Material med lägre densitet än polymerer är porösa. Det innefattar bland annat 

foams och naturmaterial. Även elaster har en låg E-modul. 

 
3.1 Materialkarta ur Ashby, M., Shercliff, H., Cebon, D. (2007) Materials: Engineering, Science, Processing 

and Design 
 

Bild 3.2 visar förhållandet mellan E-modul och pris. Betong och trä är exempel på 

billiga material. Efter det kommer polymerer, stål och aluminiumlegeringar. 

Specialmetaller såsom titan, högteknologiska keramer, och några få polymerer så 

som PTFE och PEEK tillhör de dyrare materialen.  

 
3.2 Materialkarta ur Ashby, M., Shercliff, H., Cebon, D. (2007) Materials: Engineering, Science, Processing 

and Design 
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3.2.2 Konstruktion 

När konstruktionsarbetet påbörjas bör man först redovisa vilka olika krav som 

ställs på produkten. Det är en nödvändighet för att sedan kunna sålla bland 

lösningsförslagen. Olsson, F. (1995) ger förslag på följande grupperingsförslag: 

1. Funktions- eller prestationskriterier 

2. Driftskriterier 

3. Personsäkerhetskriterier 

4. Ergonomikriterier 

5. Estetiska kriterier 

6. Allmänna konstruktions/produktkriterier 

7. Framställningskriterier 

8. Avyttringskriterier 

9. Elimineringskriterier 

10. Framställsekonomiska kriterier 

11. Bruksekonomiska kriterier 

Dessa kriterier har olika betydelse och vikt. Vissa kriterier är absoluta krav medan 

vissa kan bortses helt. När man har valt ut vilka kriterier som är relevanta för 

arbetet så är det dags att rangordna dem. Olsson redovisar olika 

jämförelsemetoder som är passande för att vikta kraven.  

3.2.2.1 Aluminium 

Enligt Sapa Gruppen är aluminium idag, efter järn, den mest använda metallen. 

Det är ett material som används flitigt inom konstruktion. Det beror på dess låga 

vikt och höga hållfasthet. Samtidigt är det skonsamt mot miljön då det lätt kan 

återvinnas.  

 

Övriga attraktiva egenskaper är formbarhet, enkel bearbetning, korrosionhärdighet 

samt god förmåga att leda värme och elektricitet.  

 

Efter syre och kisel är aluminium det vanligaste ämnet i jordskorpan. Omkring 8 

% består av olika former av aluminium. Därmed kan råvarutillgången av 

aluminium anses obegränsad. Bildandet av aluminium är en ständigt pågående 

process där bergarter vittrar och urlakas. 

 

Tack vare den goda korrosions-härdigheten har aluminium en lång livslängd. 75 

% av allt aluminium som någonsin producerats, är fortfarande i bruk. 

Användandet av aluminium ökar ständigt. Det är en industri som uppkom först år 

1886 då man för första gången lyckades framställa aluminium av aluminiumoxid. 

År 1900 uppgick produktionen av primäraluminium till ca 5.700 ton. 2007 låg 

produktionen på primäraluminium och omsmält metall på 50 miljoner ton.  

 

Aluminium kan återvinnas många gånger utan att förlora sina unika egenskaper. 

Jungfruskick kan återfås genom att tillföra så lite som 5 % av den ursprungliga 

energiinsatsen. Idag återvinns 95 % av allt aluminium i personbilar. För att nå 100 

% är det viktigt att produkter konstrueras så att de är lätta att demontera och 

sorteras.  
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Vikt 

Aluminiums densitet är 2,7 g/cm
3 

, ungefär en tredjedel av stålets. 
 

Styrka
 

Hållfastheten minskar vid höga temperaturer och ökar vid låga. Vid temperaturer 

över 100°C måste konstruktionen anpassas för att inte metallens egenskaper ska 

påverkas. Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 mPa. 

Vanligast bland strängpressning är 150-300 mPa. 

 

Bearbetning 

Formbarheten är mycket god. Det är en förutsättning för strängpressning sant 

många tillverkningstekniker så som fräsning, borrning, kapning, stansning och 

bockning. 

 

Korrosionshärdighet 

När aluminium kommer i kontakt med luftens syre bildas ett mycket tunt 

oxidskikt (ca 1 μ).   

3.2.2.1.1 Aluboard 
Aluboard är ett kompositmaterial med en sandwichuppbyggnad. 

Sandwichmaterial är kända för sina goda mekaniska egenskaper och låga densitet. 

De används ofta i sportutrustning samt bil- och flygindustrin. Aluboard har två 

aluminiumskivor och en kärna av polyeten. Materialet har låg vikt men samtidigt 

hög styrka. Kärnan gör att krafterna fördelas jämnt utöver materialet.  

 

Vagnen kommer att påverkas av krafter i x-led. Det vill säga lodräta slag mot 

väggarna. Vamja och Tejani (2013) testar materialets mekaniska egenskaper. I 

artikeln gör de bland annat ett böjningstest, vilket kan ge en bild av vad 

Aluboarden kommer tåla. Testet görs på en skiva med måtten 225x6x105 (mm) 

och vikt 133 gm. Resultatet redovisas som en graf i bilaga 3. Skivan börjar 

deformeras vid en kraft på 14,47kN.  

 

Aluboard har goda mekaniska egenskaper till en låg vikt och relativt låg kostnad. 

Dock har den en betydelsefull nackdel som bör tas i åtanke. Både aluminium och 

polyeten är två material med mycket goda återvinningsmöjligheter. Men som alla 

sandwichmaterial så är de tillsammans svårare att återvinna. Cabrera, Alcock och 

Peijis (2008) ger förslag på hur man kan förbättra produktens miljöpåverkan. Det 

har utvecklats ett sandwichmaterial där polyeten utgör både kärna och ytterskal. 

Genom att använda sig av ett och samma material i hela materialet så blir det lätt 

att återvinna. Polyetenkompositer består enbart av en propylenpolymermatris som 

är förstärkt med en mycket hög volymfraktion av högpresterande polyetenband. 

Då dessa kompositer inte innehåller några främmande förstärkningar, kan 

materialet enkelt återvinnas genom termisk behandling.  

 

Polyetenkompositens mekaniska egenskaper redovisas i bilaga 4. 
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Idag återvinner Alutrade allt sitt material hos Stena Aluminium i Älmhult. Efter 

disskussion med Stena görs slutsatsen att Aluboarden kan återvinnas i deras 

anläggning. Det skickas till deras fragmenteringsanläggning. De har som krav att 

metallen i sandwichskivan har en viktprocent på minst 50 %.  

3.2.2.2 Aluminiumprofilen 

Enligt MNC (1983) ska utformningen av en profil alltid sträva efter att göra 

tillverkningen så enkel som möjligt. Det är då viktigt att tänka på att profilen har 

mjuka former, låg godsvariation och att den är symmetrisk. Profilen är svår att 

pressa om den har djupa, smala spår.  

 

Pressverktygen till strängpressningen är relativt billiga. Priset för en ny matris är 

inte högre än att många företag numera beställer verktyg för att tillverka en 

prototyp. Det kan även göras mindre modifieringar på verktyget.  

 

Det går att ha olika tjocklekar i profilen. Dock blir den mer lättpressad om godset 

är jämnt. Det minskar belastningen på verktyget. Det är inte möjligt att 

strängpressa knivskarpa hörn. De måste då rundas av. Det brukar då räcka med en 

radie på 0,5 – 1 mm. Ifall konstruktionen kräver skarpa hörn så kan det lösas med 

en så kallad hålkälsradie. Spetsar är även svåra att få till. Spetsen kan bli 

vågformig och ojämn. Det är även viktigt med mjuka övergångar ifall profilen har 

stora godsskillnader. Om godset är ojämnt så kommer det svalna ojämnt och ge 

upphov till synliga strukturskillnader, framför allt efter anodisering.  

 

Sapa Profiler AB (2014) ger olika exempel på hur profilen kan optimeras.  Om 

profilen har flera hål så kan man se över ifall det går att öppna upp hålen (se bild 

3.3). Den blir då betydligt lättare att producera. Verktygskostnaden sjunker, 

verktyget blir stabilare och profilen mer pressvänlig.  

 
3.3 Exempel på hur man kan undvika flera hål 

 

Om profilen har fickor eller spår så är en grundregel att förhållandet mellan bredd 

och höjd ska vara ungefär 1:3. På så sätt säkerställer man verktygets hållfasthet. 

En lösning kan även vara att inkludera ett steg I profilen. När profilen är 

färdigpressad kan steget sedan valsas bort (se bild 3.4)  

 
3.4 Spårdjupet kan minskas med hjälp av ett steg som sedan valsas bort. 

 

Profilen kan göras mer levande genom att inkludera ett dekormönster. Det kan 

förbättra utseendet men även dölja feleffekter och skydda mot slag och stötar. (se 
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bild 3.4). En liten rits kan även underlätta för uppmärkning och borrning. Spåret 

kan göras med endast några få tiondels mm i djup. Bottenvinkeln bör vara något 

större än borrspetsens vinkel för att få en god styrning.  

 
3.4 Olika profiler med dekormönster 

 

Vid fästning av glas, plåt och skivor kan man ta hjälp av en fjädrande specialprofil 

i plast (se bild 3.5). 

 
3.5 En plastprofil hjälper till att fästa glasväggen. 

3.2.3 Ergonomi 

När man konstruerar en produkt är det viktigt att tänka på hur den kommer att 

påverka användaren. Inom belastningsergonomin används biomekaniska analyser 

för att utvärdera hur kroppen påverkas. I detta fall ska användaren skjuta en vagn. 

Det innebär en belastning på kroppen. Genom att först undersöka vad som är en 

optimal kroppsposition vid skjutning, så blir det lättare att konstruera en 

ergonomisk produkt.  

 

Bohgard (2010) dear upp kroppen i olika anatomiska plan. Frontal-, horisontal- 

och sagitalplanen. De tre planen är placerade på en stående människa. 

Frontalplanet går från huvud till fötter och utgör rörelser så som en framåtgående 

höftböjning. Horisontalplanet framgår utav namnet. Sagitalplanet går från huvud 

till fötter och i motsatt håll till frontalplanet. En rörelse ut med sagitalplanet kan 

vara att luta huvudet mot axeln. Flexion är en ledböjning in mot kroppen och 

extension innebär en sträckning av leden ut från kroppen. Även handens rörelser 

delas in i olika riktningar. De delas upp i olika vinklar och beräknas på en skala 

från 0° till 90°.  

 

För att man ska få en avslappnad axel krävs det dock att användaren står väldigt 

nära vagnen. Med andra ord, en underarms avstånd. Det kräver att vagnen är 

något högre än vad den är idag, för att fötterna ej ska slå emot vagnens nedre del. 

Ett lösningsexempel är att förlänga hjulfästet eller byta ut hjulen till en större 

modell. Underdelen (hjul, hjulfäste och stötdämpare) är dock inte en del av 

problemformuleringen i detta arbete.  
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I slutet av 1980- och början av 1990-talet utfördes ett omfattande 

handverktygsprojekt. Bohgard (2010) redovisar olika klassifikationer för olika 

grepptyper. Det visar ungefärliga gripkrafter för män och kvinnor samt olika 

relationer mellan kraft och precision i greppet. De starkaste greppen 

tvåhandsfattning och transversellt helhandsgrepp. Det förstnämnda greppet har en 

styrka på 540N för kvinnor och 900N för män. Det sistnämnda greppet har 300N 

för kvinnor och 500N för män. 

 

Corlett och McAtamney (1993) berättar om en metod, RULA som ofta används 

för att utvärdera en produkts ergonomiska anpassning. RULA är ett test som 

redovisar belastning på hand och arm. Metoden tar hjälp av diagram på 

kroppspositioner och tre olika tabeller med riskfaktorer. De huvudsakliga 

riskfaktorerna är: 

 antal rörelser 

 statisk muskelarbete 

 kraft 

 arbetsposition 

 arbetstid utan vila 

Det finns även många andra viktiga faktorer som ökar belastningen, men som 

varierar mellan olika individer. Det kan till exempel vara hållning, hastighet, 

noggrannhet och frekvens. 

 

RULA-testet genomförs genom att man analyserar användarens kroppsställning. 

Varje kroppsdel har ett eget mätvärde. Till exempel rangordnas överarmens 

extension på en fyrgradig skala. Från en hängande avslappnad arm till ett utsträckt 

läge i 90° vinkel. Alla dessa värden räknas sedan ihop till ett medelvärde.  

 

3.2.3.1 Antropometri   

För att ta fram en produkt som passar majoriteten av användarna så är det bra att 

ta hjälp av antrometriska mått. Pheasant och Haslegrave (2003) redovisar dessa 

mått som kan hämtas i bilaga 5. Bilderna och tabellen visar mått som man kan 

utgå ifrån när man designar handtag.  

 

3.2.4 Produktion, ekonomi och miljö 

Vid framtagning av en produkt så är det viktigt att se över dess livscykel. Olhager 

(2010) berättar om dessa faser som ingår i livscykeln. Introduktion, tillväxt, 

mognad och nedgång. De olika faserna ställer skilda krav på marknadsföring, 

produktion, ekonomi m.m. Därför är det viktigt att se över var i cykeln produkten 

befinner sig idag. 

 

Under produktutvecklingens gång är det viktigt att ta hänsyn till marknad, 

produktion och ekonomi. Dessa aspekter fungerar som ett filter vid 

urvalsprocessen. Marknadsmässiga hänsynstaganden omfattar: 
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 Konkurrensanalys – vilka konkurrenter finns och hur lik eller olika är 

deras produkter gentemot den egna? 

 Efterfrågeskattningar – kommer volymen kunna motivera en 

marknadssatsning? 

 Grad av kundanpassning – skall produkten enbart erbjudas i en 

standardvariant eller med en större sortimentsbredd? 

 Förhållande till befintliga produkter – passar produkten in i företagets 

marknadsföring? 

 Distributionssätt – på vilket sätt ska produkten nå marknaden? Till 

exempel via återförsäljare eller från fabrik.  

 

Genom att se över dessa frågor kan man enligt Olhager skapa en bild av 

produktens förutsättningar och hur den ska placeras på marknaden.  

 

Produktionshänsyn syftar till att se över produktens tillverkning och montering på 

ett tidigt stadie. Utformning av produkt och produktionssystem bör ske parallellt 

och integrerat. I vilken utsträckning kan befintlig kompetens och utrustning 

utnyttjas? Vilka kompletteringar bör göras? Det gäller layout, 

produktionsutrustningens lämplighet, hanterings- och lagringsmöjligheter samt 

kapacitetsbehov avseende maskiner och personal. Men även personalens 

kompetens, nätverk av tillgängliga underleverantörer och materialval. Jämför 

dessa aspekter med befintliga produkter. Se då över ingående komponenter och 

administrativa system för material- och produktionsstyrning samt kvalitetssäkring. 

Ifall den nya produkten avviker för mycket kan det behövas nya rutiner för 

planering, kontroll och uppföljning.  

 

Vid en ekonomisk analys kombineras marknad och produktion. Den innefattar 

risk, investeringsbehov, produktkalkyler och förväntad vinstmarginal. Frågor som 

kan ställas är: 

 Vilka produktionsinvesteringar är nödvändiga? 

 Vilken kapitalbindning i material i form av produkter i arbete, förråd och 

lager är rimlig? 

 Vad blir tillverkningskostnad per styck? 

 Finns billigare, alternativa produktionssystem? 

 Hur påverkas efterfrågan av prissättningen? 

 

Utifrån dessa frågor kan man bedöma produktens lönsamhet och på så sätt ta 

beslut om fortsatt produktutveckling eller nedläggning av projektet.  

 

Det finns även flera övriga viktiga faktorer som bör beaktas. Däribland flera olika 

kvalitetsaspekter. Produkten ska vara säker att framställa, säker att använda för 

kunden och säker för den omgivande miljön. Den ska även nå upp till kundens 

förväntningar gällande funktion och livslängd. Andra viktiga faktorer är 

tillförlitlighet, underhåll, reparation och reservdelar.  



 

 16 

 
Ryding (1998) anser att det inte finns något som heter ett miljövänligt material. 

För att avgöra hur ett material påverkar produktens totala miljöbelastning bör man 

göra en komplett produktanalys. Det kan innefatta: 

 

 Vad väger produkten? 

 Vilken specifik miljöbelastning har de olika materialen? 

 Vilka tillverkningsprocesser används? 

 Vad är produktens livslängd? 

 Vad händer med de förbrukade produkterna? 

 

Ryding menar att det inte är säkert att den produkt vars material har den lägsta 

specifika miljöbelastningen får den lägsta sammanlagda miljöbelastningen. Därav 

är uttrycket ”miljövänligt material” vilseledande.  
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4. Resultat 

4.1 Konstruktion 
För att påbörja arbetet viktas kraven från kravspecifikationen. De rangordnas i en 

parvis jämförelse (se bilaga 6). Dessa krav ska sedan användas vid bedömning av 

lösningsförslagen.  

 

Lösningförslagen illustreras i bilaga 7. En första sållning görs bland lösningarna 

där nummer 1, 3, 6, 7, 11, 13 och 16 går vidare för en lösningsbedömning. Denna 

tabell redovisas i bilaga 8. Ett av förslagen får ett avsevärt högre värde än övriga. 

Det är nummer 11, ”profilhörn”. De två förslag som ligger efter 11 i 

rangordningen är nummer 1 och 13. Dessa två lösningar har en mer avancerad 

tillverkningsmetod än dagens produkt. Därför går nummer 11 vidare i urvalet.   

 

Lösningen som har valts ut är en aluminiumprofil som både håller ihop boxen 

men även fungerar som handtag. På så sätt tas ett helt tillverkningsmoment bort. 

Tillverkning och monteringstiden minskas. Denna idé vidareutvecklas. Se skisser 

i bilaga 9. De olika profilerna redovisas för Alutrade för att få en professionell 

åsikt på dem. De kan avgöra vilka förslag som är ekonomiska men samtidigt har 

en hållbar funktion. Tillsammans bestämmer vi oss för förslag nr 4. Se bild 4.1 för 

en demonstrering av profilen. Bild 4.2 illustrerar ett principiellt produktutkast.  

 

 
4.1 En profil med flera funktioner. Två fästen för väggarna som går ut i en cylinder. Cylindern utgör vagnens 

handtag. Ett hål i mitten som fungerar som gångjärn.  

 

 

 
4.2 En illustration av grundidén med profiler längst varje hörn. 
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Tanken med profilen är att den ska fungera som fäste, handtag och gångjärn. Men 

som profil nr 4 ser ut nu så håller den ihop alla väggar. Boxen behöver en sida 

som går att öppnas. Därför vidareutvecklas idén. Se bild 4.2.  

 

 
4.3 Slutgiltigt val av profiler. ”Rygg” utgör de två bakre hörnen på boxen. ”Gångjärn” utgör höger hörn. 

Vänster hörn består av två ”Gångjärn” och en ”Dörr”.  

 

Resultatet är tre profiler. Den ursprungliga profilen sitter i de två bakre hörnen för 

att hålla upp bakre vägg och de två sidoväggarna. Nummer två, ”gångjärn” utgör 

höger hörn. Den kommer att kapas i sju delar, i två olika längder. När dessa läggs 

omlott kommer tre delar sitta fast i dörren och fyra delar sitta fast i högra väggen. 

På så sätt bildas ett gångjärn. På vänster hörn sitter två ”gångjärn” och en kortare 

”dörr”. ”gångjärn” sitter fast i vänster vägg. ”dörr” är varken fäst i väggen eller 

dörren utan har som syfte att stänga dörren. På den kan även ett dörrlås fästas. 

Samtliga profiler har fått avrundade hörn för att underlätta tillverkning. 

 

Genom samtliga profiler träs ett rör i rostfritt stål. Nedersta delen av röret är 

gängat för att kunna skruvas fast i underredet. På taket fäst tre L-formade profiler. 

Dessa håller ihop tak och väggar. En U-formad profil fästs framtill på taket för att 

ge extra skydd. Mellan varje profillängd placeras tunna plastskivor.  

 

ScanBox har som önskemål att det ska gå att ställa varor på taket. Idag har de ett 

bockat och svetsat rör på taket som skruvas fast i sidoväggarna. För att förenkla 

den konstruktionen används istället fyra rör och fyra plastdetaljer. Rören placeras 

i plastdetaljerna som i sin tur fästs i profilernas mitt rör. Se bilaga 10 för en 

illustrerande sprängskiss.  

 

I dagsläget har de befintliga vagnarna två olika lösningar för hantering av brickor. 

Vissa vagnar har en formpressad innervägg medans andra har två ställningar som 

skruvas fast. Dessa två alternativ ersätts av en komplett ställning som skjuts in i 

vagnen. Den går på så sätt att föra in och ut smidigt, vilket även förenklar 

rengöring. Företaget har utvecklat ett litet gummiverktyg som kan placeras mellan 

ställning och vägg för att låsa fast ställningen. Detta verktyg är dock 

hemligstämplat för tillfället. Se bilaga 11 för en illustration av lösningen.  

4.1.1 Ergonomi 

Ergonomiska beräkningar är en nödvändighet för att undersöka hur den nya 

designen på vagnen kommer påverka användaren. Om kunden får en korrekt 

beskrivning på hur vagnen bör styras så kommer den ge en minskad 

arbetsbelastning. Då den nya vagnen har lodrätta handtag längst med varje sida så 
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kan den lätt manövreras vid rotation. När vagnen dras krävs inga rörelser i de tre 

huvudplanen. Förutom att benen rör sig längst med sagitalplanet. Minst belastning 

uppnås då användaren håller en avslappnad axel. Underarmen får en extension 

utmed frontal- och horisontalplanet. Handleden är kvar i ett neutralt läge i 0°. 

Handen griper tag i stången.  

4.1.1.1 RULA 

För att utvärdera vagnens påverkan på kroppen utförs RULA-tester av nuvarande 

respektive nyutvecklad produkt. Se Bilaga 12 för resultat. Beräkningarna på den 

nya produkten görs utifrån en hållning med avslappnad axel och underarmen böjd 

i en 90° vinkel. Då vagnen är bredare än axelpartiet så vinklas under- och överarm 

ut en aning från kroppen.  

 

Resultatet visar en aningen minskad påfrestning i överarm och axelparti.  

4.1.1.2 Antropometri 

Antropometriska mått hämtas ur tabellen i bilaga 5. Mått 17 och 19 visar 

handtagets minsta och högsta tillåtna diametermått. För mått 17, vid 50:e 

percentilen gäller 52mm för män och 48mm för kvinnor. För mått 19, vid 50:e 

percentilen gäller 142 mm för män och 127 mm för kvinnor.  

 

Dessa mått ger endast ett öppet och ett slutet grepp. Det går inte att hålla i profilen 

med ett slutet grepp då monteringsfickorna för väggen ligger i vägen. Det är inte 

heller bekvämt med ett öppet grepp då det inte ger ett stabilt grepp om profilen. 

Därför får författaren sätta ett mellanvärde på dessa mått. Tre passande 

diametermått väljs ut; 7mm, 8mm, och 9mm. Tre prototyper tas fram för att testa 

vad som är mest bekvämt.  

 
4.4 Olika prototyper utav skummaterial. En väggställning och tre cylindrar med olika diametermått.  

 

Kvinnor och män i olika percentiler testar profilerna för att sedan lämna deras 

omdöme. När män i högre percentiler höll i den minsta så går deras fingrar ut över 

väggfästet. Kvinnor med lägre percentil kan hålla den mellersta utan att det 

spänner för mycket i handen. Den största cylindern är alldeles för ansträngande 

för lägre percentiler att hålla i. Den mellersta storleken, med diametern 8 är den 

som passar de flesta bäst. Ett urval ur testpersonerna demonstreras i bild 4.2.  
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4.5 I bild har två personer demonstrerat deras grepp. En man med hög percentil och en kvinna med låg 

percentil. Till vänster testas en cylinder med diametern 7 mm. Den är på gränsen till för liten för mannen. 

Till höger testas en cylinder med diametern 8 mm. Den passar både kvinnan och mannen.  

 

4.2 Materialval 

4.2.1 Kravprofil 

4.2.1.1 Definition av funktion 

Produkten är en transportvagn för mat. Den är en flyttbar behållare som är 

öppningsbar samt tål slag och stötar. Aluminiumprofiler håller samman 

väggmaterialet. I botten av vagnen sitter hjul som kan röra sig i valfri riktning.  

4.2.1.2 Primära funktioner 

Formbeständighet 

Väggmaterialet ska tåla slag vid transport. Det är även önskvärt att det går att 

borra och forma materialet.  

 

Energiupptagning 

Då vagnen tillhör en linje med oisolerade vagnar så ställs inga väsentliga krav på 

materialets värmebeständighet. 

 

Vikt, kostnad och kvalitet 

Vikten är en betydande faktor då vagnen skall vara lätthanterlig. Den kommer bli 

tung när den är fullastad och bör därför vara så lätt som möjligt. Samma gäller för 

montering i fabriken då väggmaterialet lyfts för hand. Transportkostnaden och 

miljön påverkas även av vikten. Vagnarna transporteras ofta långa sträckor och en 

låg vikt är då fördelaktig för bränsleförbrukningen.  

 

Då detta är en lågbudgeterad produkt så är även priset en viktig faktor. Vagnen 

ska utgöra ett alternativ för kunder som önskar en enklare och prisvärd produkt.  

 

Kvalitet är en viktig faktor för ScanBox. De har en egen fabrik i Olofström, 

Sverige där de monterar alla deras vagnar för hand. För kunderna är det viktigt att 

de kan förlita sig på att maten kan transporteras säkert.  

 

Användningsmiljö 

Produkten kommer att användas i köksmiljö. Det ställer krav på hygien. Då maten 

ligger på plåtar så kommer det aldrig ske någon kontakt mellan maten och 

innerväggen. Däremot är det viktigt att det inte finns några springor eller fickor 
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där bakterier kan gro. Interiören ska även vara lätt att rengöra för att behålla god 

hygien. Det får inte finnas någon olja inne i vagnen.  

 

Produkten kommer att transporteras utomhus i fuktiga miljöer. Därför är det krav 

på att samtliga material skall vara korrosionsbeständiga. Det får inte förekomma 

rost inne intill maten. 

  

Det är dock att föredra att väggen enkelt kan kapas utan att det uppkommer skägg. 

Övriga fördelar är att det är enkelt att borra och forma materialet.  

4.2.1.3 Sammanfattning av kravprofil 

 

 Slagtåligt 

 Korrosionsbeständigt 

 Låg vikt 

 Låg kostnad 

 I linje med ScanBox formspråk 

4.2.2 Grovsållning 

Till att börja med görs en grovsållning. Detta görs med hjälp av materialdatabasen 

CES-Edupack. Då denna databank inte innefattar alla material som erbjuds ute på 

marknaden så tas det även hjälp av återförsäljare. 

4.2.2.1 CES-Edupack 

Samtliga material rangordnas i CES-Edupack utefter E-modul och pris.   

 

Scanbox AB har idag ingen utmätt gräns för hur stora krafter vagnen skall tåla. 

Därför görs en egen uppskattning. Enkla tester genomförs på skivor av olika 

material. CES-Edupack visar i vilket intervall dessa material ligger på i E-Modul. 

Lägsta gräns för materialets E-Modul bestäms vara 10GPa. Prisets maxgräns sätts 

till 30 SEK/kg.  

 

Dessa värden anges I CES-Edupack som ger två resultatsgrafer. Se bild 4.6 och 

4.7. Två material elimineras direkt i urvalet. Det beror på att de har ovanligt 

komplicerade monteringstekniker. Dessa är tegelsten och skiffer.  

 

 
4.6 Grafen visar förhållandet mellan E-Modul och pris. De material som visas i färg är de som klarar utsatta 

krav. 
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4.7 Grafen visar förhållandet mellan E-Modul och densitet. De material som visas i färg är de som klarar 

utsatta krav. 

 

De färgsatta materialen sammanställs och rangordnas i två tabeller. En med pris 

mot E-Modul och en med densitet mot E-Modul. Dessa tabeller redovisas i bilaga 

13. De material som ligger i topp i tabellerna går vidare till nästa urval. Se bild 

4.8. Dessa är betong, plywood, ekträ, bambu, tallträ, sandsten, cement och 

kalksten. De åtta materialen samlas. Slutpris beräknas i kr/kvm. Ett preliminärt 

värde för volymen beräknas till 0,01m
3
. Vikt och slutpris räknas ut med hjälp av 

de två tidigare tabellerna.  

 

 
4.8 De slutgiltiga materialen från CES-EduPack samlas. Vikt och slutpris räknas ut med hjälp av densitet och 

kilopris. Vikten är utmätt för 1 kvm med djup 0.03m.  

 

Dagens produkt är uppbyggd av sandwich skivor. Invändigt har den anodiserad 

aluminium. Utvändigt har den en glasfiberarmerad plastlaminat i polyester. 

Däremellan en pur isolering. Materialkostnaden är 350 kr/kvm. Sandwichen 

limmas ihop för hand av ScanBox.  

 

Den nya produkten skall utgöra ett budgetalternativ i ScanBox sortiment. Det 

nuvarande priset 350kr/kvm sätts som ett önskvärt maxpris. Dock är det möjligt 

med ett dyrare material då den nya konstruktionen har en billigare 

tillverkningskostnad.  

 

Vikten har stor betydelse. Dels för att vagnen ska vara lätt att rulla men även för 

att underlätta montering. I fabriken lyfts skivorna för hand. Tunga skivor kommer 

leda till arbetsskador. Cement, betong, kalksten och sandsten är tunga material 

som därför stryks. Kvar är nu plywood, tallträ, ekträ, och bambu.  
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Ett annat krav på produkten är korrosionsbeständighet. De kvarvarande materialen 

är samtliga träslag. De kommer därmed inte rosta men de tål ej vatten utan någon 

form av ytbehandling. Det är en kostnad som måste tas med i beräkningen.  

4.2.2.2 Kompositmaterial 

Två viktiga krav på materialet är låg vikt och styrka. Då är kompositfamiljen en 

passande materialgrupp. CES-Edupack har ett bristande utbud av 

kompositmaterial då det ständigt kommer nya material på marknaden. Samtidigt 

som det finns oändligt många olika kombinationer. Därför valde författaren att 

istället ta hjälp av olika personer som säljer eller konstruerar med kompositer. För 

att se vad de rekommenderar. Resultatet blev två olika material. Glasfiberlaminat 

och två varianter på Divinylcell Matrix. Dock är glasfiberlaminat en dyr lösning. 

Därför går Divinylcell Matrix vidare som Scanbox även har erfarenhet av att 

arbeta med.  

 

Vid första mötet med Alutrade la de fram deras materialval, Aluboard som då 

presenterades för Scanbox. Aluboard är en tunn sandwich av två aluminiumskivor 

och en kärna av Polyeten. Kvadratmeterpris på en sandwichskiva ligger på ca 

200kr.  

4.2.2.3 Glas 

När materialvalet påbörjades bestämdes det att tre material ska presenteras för 

ScanBox. Dels Aluboard som Alutrade föredrar sedan två övriga material. Ett av 

dessa två alternativ ska vara ett material som står ut och som kan inspirera 

företaget till att tänka i nya banor.  

 

Den nya idén blev då att titta närmare på säkerhetsglas. Tanken är att ha en 

glasskiva med en plastfilm på insidan. På filmen kan kunden ha sin egen logga 

m.m. Många kunder beställer till logotyp till deras vagnar. Med glas kan man få 

ett mer varierat utseende. Ett enkelt utseende med genomskinlig glasskiva, 

blästrad skiva eller med en enfärgad film. Eller om man vill ha en film med eget 

tryck.  

 

Efter samtal med olika leverantörer erbjöds olika alternativ. Härdat glas är cirka 

fyra gånger starkare än vanligt glas. Dock tål det ej stötar och slag i kanter, då 

sprängs det. En annan nackdel med glaset är att det är tungt. Det väger 2,5 kg/m
2
. 

Pris för en 4 mm tjockt härdat glas är 375 kr/m
2
. Två andra alternativ är plexiglas 

eller Polycarbonat. 3 mm Polycarbonat kostar 620 kr/m
2 

medan plexiglas ligger på 

420 kr/m
2
. Dessa tål slag men blir lätt repiga med tiden.  

 

ScanBox har ställt som krav att den nya vagnen ska följa deras formspråk och stil. 

De vill att deras vagnar ska utstråla kvalitet. Därför utesluts termoplasterna då 

plast ej utstrålar kvalitet och stil. 
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4.2.3 Slutgiltigt materialval 

Efter en grovsållning återstår nu följande fyra material: 

 Aluboard 

 Säkerhetsglas 

 Divinylcell Matrix 

 Lättviktigt trämaterial så som barrved 

 

En jämförelse utförs bland de slutgiltiga materialen. De ställs mot egenskaperna 

pris, vikt, utseende, styrka och montering. Utseendet är anpassat efter vilken stil 

Scanbox strävar efter. Till exempel vill de ha ett material som förmedlar kvalitet 

och styrka. Montering är med i utslagningen på grund av att vissa material kräver 

ytbehandling eller är svåra att hantera. Glaset sprängs om det får slag i kanterna. 

Divinylcellkärnan behöver limmas med ett skalmaterial. Trämaterialet behöver 

ytbehandlas. Materialen viktas sedan efter en femgradig skala där 1 är lägst och 5 

högst. Resultatet adderas och ett material väljs ut. Se bild 4.9. Aluboard är det 

ämne som har bäst värden.  

 

 
4.9 Materialen rangordnas på en femgradig skala. Grön markering visar slutgiltigt material.  

 

Efter diskussion med Alutrade och ScanBox sätts Aluboard som slutgiltigt 

materialval. Det är ett passande material för ScanBox vision om en smidig 

produktion. Materialet levereras som en färdig sandwich. De slipper då ett 

tillverkningsmoment att sätta ihop väggmaterialet. De kan själva kapa skivorna i 

önskad storlek och på så sätt få en kundanpassad produkt.  

 

Högskolan i Halmstad har ett materialbibliotek med prover på olika 

aluminiumsandwich. Genom att känna på dessa ges ett intryck över materialets 

styrka som är positivt. Se bild 4.10 för prover av materialet.   

 

För mer information om materialet se kapitel 3.2.2.1.1. 

 
4.10 En Aluboard sandwich består av två aluminiumskivor och en kärna av Polyeten.  
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4.3 Presentation av slutgiltig produkt 

 

 

  



5. SLUTSATSER 

 26 

5. Slutsatser 

5.1 Slutsatser och diskussion 
Målet med detta arbete var att ta fram en produkt med nya materialval och en 

konstruktion som är anpassad för en smidig tillverkning. Projektet har genomförts 

tillsammans med två företag. Kunden ScanBox Thermo Products AB som vet vad 

de vill ha och som har satt grunden för kravspecifikationen samt Alutrade AB som 

har delgett handledning med deras tekniska kunnande.  

 

Samlad teori har varit mycket givande genom hela projektets gång. Det har satt 

upp ramen för hur produkten ska tas fram och därmed styrkt slutresultatet. 

Resultatet är en produkt som når upp till utsatt kravställning. Det nya 

produktutkastet kan visa på följande resultat: 

 

 Ett nytt oisolerande väggmaterial som når upp till utsatta krav 

 Färre monteringsmoment vid tillverkning 

 En produkt som snabbt kan monteras ihop med få stopp för borrning 

 En kraftig konstruktion som tål att ta emot slag vid transport 

 Ny hörnprofil med fler funktioner än dagens modell 

 Minskad kroppslig påfrestning för användaren 

 En produkt som är lätt att demontera och återvinna 

 En design som går i linje med ScanBox övriga produkter 

6. Kritisk granskning 

6.1 Kritisk granskning av examensarbete med avseende människors 
förutsättningar, arbetsmiljö, ekonomi och ekologiskt hållbar 
utveckling 
Något som har varit viktigt i projektet är att framtagen produkt är miljöanpassad. 

En nyckel har varit att anpassa produkten för att den ska kunna demonteras på ett 

snabbt och smidigt sätt för att sedan sorteras. Produktens materialval har ett 

genomgående tema i aluminium. En metall som har goda egenskaper för att skapa 

en ekologisk hållbar produkt. Då väggmaterialet är en sandwich av aluminium så 

redovisas även ett alternativt materialförslag inför framtiden som kan förbättra 

produktens återvinningsförmåga ytterligare.  

 

Ett mål i projektet har varit att produkten ska vara lätt att montera. Inte bara av 

den ekonomiska anledningen utan även med tanke på arbetsmiljön. Materialen 

och monteringsmomenten har valts ut efter hur skonsamma de är för montörerna. 

Även produkten är ergonomiskt anpassad för användaren. Det har varit viktigt att 

analysera både montering och användning.  

 

Projektet har inte haft någon bestämd budget. Målet har varit att sänka 

tillverkningskostnaden. Vid materialvalet satte dagens produkt upp maxpriset för 

önskat material. Vid konstruktionsarbetet kollade författaren närmare på 
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tillverkningstekniker och antalet stationer i tillverkningen. Dessa satte upp 

förutsättningarna till att förkorta tillverkningstiden och där med kostnaden.  

 

Från början var tanken att utnyttja det faktum att samtliga produkter på 

marknaden är lika varandra. Det öppnade upp för möjligheten att ta fram en 

produkt som stod ut från företagets konkurrenter. Dock visade det sig tidigt i 

skissfasen att det skulle bli svårare än beräknat. Dagens produkt har en enkel 

design som är relativt lätt att framställa. Målet med den nya produkten var en 

minskad tillverkningskostnad. Det ledde till en rejäl sållning bland idéerna vilket 

ledde till tankar i nya banor. Resultatet blev en produkt som vid första intrycket är 

lik marknadens produkter. Men när man kollar närmare så är det en produkt som 

kan erbjuda högre styrka och användarvänlighet till ett lägre tillverkningspris. 

6.2 Metod och teori 
Författaren bestämde sig för att inleda projektet med ett materialval då det var ett 

huvudsakligt krav för produkten. Detta val skulle sätta upp grunden för 

konstruktionsarbetet. Det blev ett projekt som av olika anledningar visade sig ta 

längre tid än planerat.  

 

Från början var tanken att materialdatabasen CES-EduPack skulle avgöra 

materialvalet. Dock uppstod problemet att ScanBox inte har några utmätta krafter 

som produkten ska tåla. Därmed fick författaren själv göra en uppskattning som är 

svårt att grunda ett materialval på.  

 

På så sätt började författaren istället ta hjälp av återförsäljare. De kan själva göra 

en bättre uppskattning för vilka påfrestningar deras material klarar av. Det ledde 

dock till ytterligare tids fördröj då flera ville diskutera problemet med deras 

kollegor. Men att använda mänsklig kontakt istället för en databas anser 

författaren gav ett bättre slutresultat. Förutom att det var lärorikt så ger det även 

en ökad trygghet i produktens kvalitet. 

 

Vid konstruktionsarbetet var valda vetenskapliga källor mycket givande. De gav 

vägledning till hur författaren skulle komma fram till ett lyckat resultat som nådde 

upp till kravspecifikationen. Forskning har även visat på vilka 

utvecklingsmöjligheter som produkten har i framtiden. I början var det svårt att 

hitta en passande teoretisk referensram. Men det släppte allt eftersom och i 

slutändan är författaren nöjd med arbetets valda teorigrund. Det gör att det är 

lättare att förlita sig på kvalitén i slutresultatet.  

 

En metod som skulle kunnat vara ett alternativ är studiebesök. På så sätt hade 

författaren kunnat se hur produkten används. Nu har det istället förlitats på 

producentens beskrivning men det är trots allt inte den som är användaren och 

köparen. Det är en grund som har saknats i utvecklingsfasen. 

6.3 Granskning av arbete 
I helhet är författaren nöjd med slutresultatet. Även företagen har gett positiv 

respons. Produkten har en helt ny monteringsmetod som har väckt intresse hos 
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ScanBox. Genom att utnyttja aluminiumprofilen har antalet tillverkningsmoment 

minskats. Antalet borrhål har minskat avsevärt. Konstruktionen har fortfarande 

utvecklingsmöjligheter. Men projektets tidsram har gjort att författaren har fått 

avgränsa sig. Men själva produkten har en större tidsram. Därför kommer resultat 

och utvecklingsmöjligheter lämnas över till ScanBox och Alutrade för dem att 

jobba vidare med. 

 

Detta är ett arbete som författaren har utfört ensam tillsammans med handledare. 

Det har haft både positiva och negativa konsekvenser. Det gav friheten att fritt 

välja ett företag som ligger i författarens intresse och önskemål att arbeta med i 

dess kommande yrkesliv. Däremot är det alltid en fördel att ha en kollega att bolla 

idéer med. Därför har det varit viktigt att ta hjälp av personer runt omkring, som 

har kommit med nya värdefulla synvinklar och idéer. Arbetet har gett möjlighet 

till att använda samtliga kunskaper som lärts ut under utbildningens gång. Valet 

att genomföra det här arbetet enskilt var ett val som författaren gjorde för att 

utmana sig själv. Något som hen anser har varit bristande genom hela 

utbildningen är disciplin och struktur på sitt arbete. Att göra en tidsplan för arbetet 

och gå efter det är något som hen ville bli bättre på. Genom att arbeta själv och ha 

företag på distans har varit ett test på författarens planering och det är något som 

hen har blivit avsevärt bättre på. Självdisciplin och förbättrade kunskaper inom 

produktutveckling är egenskaper som tas med från det här arbetet. 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 
Författarens tidsplan och ScanBox tidsplan skiljer sig rejält. Det har lett till att en 

fullständig prototyp ej har framställts. Det erbjöds en möjlighet till att hämta 

material till väggen men hörnprofilerna var svårare att ta fram. Det är helt enkelt 

en fas som ScanBox och Alutrade inte har kommit till än. Det är därför ett 

rekommenderat nästa steg för arbetet. På så sätt kan man testa att använda 

produkten och få en känsla för om det kommer vara en användarvänlig lösning.  

 

Från början var tanken att produkten endast skulle ha en profil. Slutresultatet blev 

tre profiler. Det är en lösning som går att vidareutveckla. Genom att utveckla 

profilen i gångjärnet så anser författaren att det går att utesluta den tredje och sista 

profilen. På så sätt underlättas montering och det krävs ett mindre startkapital.  

I kapitel 3.2.2.1.1 redovisas Polyetensandwichen som i framtiden kan komma att 

utgöra ett alternativt materialval. När det har etablerats på marknaden till ett 

godtagbart pris så kan det användas för att ytterligare förbättra produktens 

återvinningsmöjligheter.  
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