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Förord 
Denna rapport är framtagen i samarbete med IKEA of Sweden för att kunna avsluta CAD-

tekniker programmet på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är 7,5 hp  och obligatorisk 

som ett avslutande moment i utbildningen för att kunna uppnå en examen. 

 

Detta utvecklingsprojekt hade inte lyckats utan min handledare Claes Moberg på IKEA of 

Sweden som varit ett stort stöd med rådgivning och tips under hela processen. Han har 

verkligen också delat med sig av en massa kunskap inom ämnet. Vill rikta även rikta ett stort 

tack till många andra medarbetare på IKEA of Sweden också som gärna också varit med som 

stöd, rådgivning och vägledning under projektet. Vill tacka min handledare Sabina 

Rebeggiani, examinator Johan Wretborn och mina klasskamrater som har rådgivit mig 

igenom arbetet.   

 

Halmstad. Maj 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Lovisa Persson 

Mail: Lovisa_elvira@hotmail.com 

Mobil: 0735962444 



II 

Sammanfattning 
Uppdraget från IKEA of Sweden var att göra en vidare utveckling på deras befintliga trolley i 

FRAKTA -serien. IKEA vill att den nya produkten skulle göra möjligheterna större för 

människor som inte har bil att kunna frakta hem sina varor enkelt på buss, tåg eller gående 

efter sitt köp.  

Rapporten innehåller ett förslag på en ny produkt som ska passa in i den befintliga FRAKTA 

-serien. Den nya framtagna produkten kommer att fortsätta hålla samma standard som de 

andra produkterna i serien samt att den  gör det möjligt för kunderna att frakta hem sina varor 

via kollektiva transportmedel.  

 

 

 

 

  



III 

Abstract 
The mission from IKEA of Sweden was to make a further development of their existing 

trolley in the FRAKTA -serial. IKEA wants that the new product would make the 

opportunities better for people who don't have cars to carry their goods home easily on the 

bus, train or walk after their purchase. 

The report includes a suggestion for a new product that will fit into the existing FRAKTA -

serial. The new development product will continue the same standard as the other products in 

the serial and it will also make it possible for customers to carry their goods home by public 

transportations. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen har en befolkningsutveckling som visar att folk flyttar ifrån glesbygdskommuner och 

flyttar in till storstäderna istället. Detta förväntas fortsätta i samma riktning. (Karlsson 

2012)
[2]

 

IKEA har idag en produktserie FRAKTA, den serien är framtagen för att kunna transportera 

olika föremål (IKEA)
[4]

. 

1.2 Problemformulering 

Folk börjar flytta in till storstäderna idag och det är många som väljer att använda andra 

transportmedel som buss, tåg eller att gå istället för bilen. Där öppnas då upp en möjlighet att 

kunna vidareutveckla en produkt ur FRAKTA serien som kan erbjuda kunden ett medel som 

förenklar frakten av varorna hem. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att vidareutveckla en ny produkt utifrån IKEA:s produktserie 

FRAKTA . Den nya produkten ska förenkla det för kunden vid hemfärd med varorna från 

varuhusen via transporter som buss, tåg, i trappor eller gående. Produkten förväntas kunna 

uppmuntra kunden att användas vid inköp på andra varuhus och inköpsställen likaså. 

1.4 Metod 

Projektet är upplagt efter en metodbeskrivning av Fredy Olsson. Den är upplagd efter två 

delar som man går igenom i denna sorts projekt. Principkonstruktion och Primärkonstruktion.  

Principkonstruktionen består av fem steg innan man kan påbörja primärkonstruktionen. Det 

första är att göra en produktdefinition där det klarläggs produktens huvuduppgift, samspelat 

mellan människan, produkten, miljön samt vem som kommer att använda produkten. Efter 

det undersöker man vad det redan finns för liknande produkter och bestämmer vilka krav som 

produkten ska leva upp till. Under tredje steget tas olika produktförslag fram för att senare i 

fjärde delen kunna utvärdera dessa förslag. Sista delen är när man bestämt vilket förslag som 

ska jobba vidares på och presenterar det.  

Primärkonstruktionen är upplagd även den efter fem olika huvudsteg. Först bestäms 

produktens helhet och vilka komponenter som är unika respektive färdiga som kommer att 

ingå i produkten. Steg två blir att bestämma storleksmässigt vilka färdiga komponenter som 

kommer behövas. De unika komponenterna görs och bestäms sedan i det tredje steget. Innan 

sista steget som är tillverkning gör man en produktsammanställning av det slutgiltiga 

produkten (Olsson, 1995)
[1]

.  

När produkten skulle ritas upp i 3D användes cad-programmet Solidworks 2010. Bilderna på 

produktens i arbetet är renderade och skapade i samma program. 
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1.5 Avgränsningar 

Vid framtagning av produkten fanns det visa krav från uppdragsgivaren som inte skulle 

ändras på. Den nya produkten som ska tas fram kommer att tillverkas på samma sätt som den 

befintliga idag, samma material och behandlas med massa pulverlack. Produkten behöver 

anpassar för att kunna tillverkas på ett enda ställe från början till slut och svetsas ihop där. 

Hjulen till produkten kommer inte tas fram i denna rapport då uppdragsgivaren har egna 

leverantörer och kommer ta fram egna till produkten längre fram i utvecklingsprocessen. 

1.6 Företagspresentation 

IKEA är ett möbelföretag med heminredning som grundades 1943 av Ingvar Kamprad. Hans 

vision när han startade Ikea var ”To create a better everyday life for the many people” det 

följer och eftersträvar IKEA fortfarande idag. 

2014 hade IKEA 315 varuhus i 27 länder runtom i världen. Det året hade de en total inkomst 

på 29,3 miljarder euro och deras hemsida hade fler än 1.5 miljarder besökare (IKEA Group 

2014)
[3]

.   
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2. Produktdefinition 

2.1 Produkten 

Produktförslaget som kommer att tas fram ska kunna användas som hjälpmedel och 

lastningsanordning vid transport av förpackningar eller lådor. Produkten ska kunna frakta 

dessa förpackningar på tåg, buss, gående och i trappor. 

2.2 Omgivning/Miljö 

Produkten kommer utsättas för flera olika miljöer och omgivningar. Den kommer att 

användas i både inne- och utomhusmiljö på platser som varuhus, hemmiljöer, tåg, buss, 

gångvägar, asfalt och grusgångar. Därför kommer produkten påfrestas av klimat förändringar 

från kallt till varm samt regn och sol. Eftersom produkten kommer att användas i smutsig 

utomhusmiljö så bör den vara lätt att rengöra innan man tar in den i hemmiljö. Produkten 

kommer användas i hela världen. 

2.3 Människan 

Användaren kommer stå för förflyttningen, styrningen och kraften bakom produkten då den 

är ett transport hjälpmedel på hjul. Därför måste produkten vara lätt att hantera och 

ergonomisk att använda. Varje människa är unik och därför är det viktigt att tänka på detta så 

att produkten kan passa de flesta på ett ergonomiskt sätt. 

2.4 Ekonomin 

IKEA följer något som kallas "Democratic Design", där fem rubriker ska tillsammans skapa 

en jämn balans av dem alla i varje produkt som produceras och tas fram. Därför kommer jag 

tillsammans med IKEA försöka sänka priset så mycket som möjligt med hjälp av deras 

tillverkningskontakter i hela världen.  
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3. Produktundersökning 

3.1 Förstudie 

Produkten förväntas kunna användas på flera olika sätt som transportmedel. Den ska kunna 

användas på tåg, buss, i trappor och gående. 

Genom sökstudier har det kommit fram flera olika lösningar till en hjälp att kunna frakta sina 

förpackningar på olika sätt i respektive trappor, på tåg, buss eller gående.  

I trappor kan man använda sig av en säckkärra som består av tre hjul som snurrar runt samma 

axel för att förhindra stötarna som uppstår när man drar upp kärran lite snett uppåt men ändå 

mot sig i en trappa. Med hjälp av tre hjul eller flera så blir det en mer lugn och mjuk väg 

uppför trappan.  

IKEA:s befintliga FRAKTA trolley som är en säckkärra är liten och fyller sin funktion precis 

som en säckkärra ska. Den nya produkten ska göra detsamma men göra det lättare att frakta 

sina förpackningar via olika transportmedel då man inte äger en bil eller bor i storstad.  

 

 

Figur 3.1. IKEA:s befintliga FRAKTA trolley (IKEA)[4] 
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

K1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 9 11%

K2 -2 0 0 0 0 1 2 2 3 6 7%

K3 -1 1 2 0 0 2 2 5 11 14%

K4 -2 2 1 1 2 2 7 13 16%

K5 -5 0 0 2 2 9 8 10%

K6 -1 1 2 2 11 15 19%

K7 -3 2 2 13 14 17%

K8 -13 1 15 3 4%

K9 -15 17 2 2%
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3.2 Kravspecifikation 

3.2.1 Krav på produkten 

1. Klara att lasta på minst 30 kg 

2. Väga max 5 kg 

3. Kunna fällas ihop vid förvaring 

4. Storleken ska anpassas till att fraktas på en pall som är 1180x740x920 

5. Inte kosta mycket mer än den befintliga frakta 

6. Tillverkas i stål 

7. Kunna användas på buss, tåg, gående eller i trappor 

8. Enkel konstruktion 

9. Fungera att användas tillsammans med IKEA:s blåa påse  

3.2.2 Kriteriebetydelse 

För att kunna ta reda på vilken betydelse de olika kraven hade och vilket krav som behövdes 

läggas mest fokus på skapades tabell 1. I den tabellen ställs kraven emot varandra för att visa 

vikten av vad de olika kraven har. Då kan man konstatera att Krav 6 är det kravet som har 

störst betydelse. 

 0- Ingen betydelse 

 1-Samma betydelse 

 2- Stor betydelse 

 

 

 

 

  

Tabell 3.2. Kriteriebetydelse[1] 
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3.2.3 Livsperiod 

Livsperiodsanalysen visar vilka krav som är extra viktiga att lägga fokus på under 

produktutvecklingens olika steg och perioder. 

 

K1, K6, K8 K3, K4, K7 K2, K3, K7, K4, K5, K8

K8, K9

K6, K8 K4 K8 K4, K8

K3, K4 K3 K4, K5

K8 K3, K7 K2, K3, K7, K8

K8, K9

Alstring

Framställning

Avyttring

Brukning

Kravområden
Process Omgivning Människa Ekonomi

Livsperiod

 

    Tabell 3.3. Livsperiodsanalys [1]   
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4. Produktförslag 

4.1 Val av produktförslag 

Inledningsvis började jag först med att dela upp olika komponenter som denna produkt måste 

bestå av för att fylla sitt syfte. Då kom det fram att produkten behöver följande komponenter. 

 Ramstomme 

 Ramform 

 Ryggnät 

 Bottenform 

 Bottennät 

 Fäste mellan ram och botten 

 Låsning i 90 
o
 läge 

 Hjul 

 Hjulinfästning 

Ramstommen som var det första att fokusera på var vilken form den skulle ha men även 

också om hela produkten skulle ha en cirkulär eller kvadratisk form på rören, samt om rören 

skulle vara solida eller inte.  

När det handlade om ramformen och bottenformen så beslutades det snabbt att de skulle ha 

samma form så att det verkligen såg ut att de hade samhörighet. 

 Ryggnätet och bottennätet bestämdes även dem att de skulle följa samma röda tråd och bestå 

av liknande design med varandra. 

Fäste mellan ram och botten skulle vara det som gjorde att produkten höll ihop. Det behövde 

även finnas en möjlighet att man skulle kunna fälla ihop hela produkten och då fick fästena 

inte vara i vägen. Då denna produkten skulle tillverkas helt i stål så handlade det om delarna 

skulle vara ihop svetsade eller om de skulle hållas ihop av en sorts stål klämma. 

Produkten behöver en låsning mellan bottendelen och ramen som gör att produkten håller sitt 

utfällda 90 
o 
läge trots att den lutar som den behöver göra när man kopplar den efter en cykel. 

Låsningen ska också fungera som en säkerhet då produkten inte ska kunna självstängas. 

Hjulen behövde väljas eftersom att produkten kommer att utsättas för olika vikter samt att 

hjulen skulle fungera i trappor. Hjulen måste också klara av att dras efter en cykel på olika 

underlag och terränger. Det fanns flera alternativ av hjul från riktiga trapphjul med tre hjul i 

samma hjul infästning till luftfyllda hjul eller gummi/plast hjul. 

Hjulinfästningens förslagsalternativ skapades efter att produkten skulle kunna rotera hjulen i 

olika positionen och även kunna fällas ihop vid förvaring. 

För att se mer om vilka förslag jagkom fram till på de olika komponenterna som behöver 

finnas i produkten se bilaga 1. 
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4.2 Valt produktförslag 

Den slutgiltiga produkten som valdes att arbeta vidare på består av en ram med rör i Ø16mm 

och en tjocklek på 2 mm. Ramens form är en simpel rektangel med en böjning av den övre 

delen för att få en bekväm lutning. I ramen svetsas det fast solida 3mm rör, för att förhindra 

att mindre paket eller föremål ska ramla igenom. Botten delen till produkten är en likelse av 

ramen då produkten ska få en samhörighet i designen och utseendet. Hjulen bestämdes att då 

de skulle behöva kunna rotera nästan hela 360
o
 beslutades det att deras infästning behövde 

vara på en extern del som roterade runt en axel för att fungera. Låsningen till produktens 

olika lägen blev tillslut att de skulle gå efter en bana där en frihetstapp behöver ändras för att 

kunna fälla ihop produkten.  

Vid valet av att hitta en produkt att sedan gå vidare med testades alla lösningarna (se bilaga 

1) i Solidworks för att se resultat på vad som kunde fungera i den slutgiltiga produkten eller 

inte.  

När detta produktförslag visades för uppdragsgivaren blev dem väldigt nöjda med förslaget 

och tyckte att det var en smartlösning att enkelt kunna låsa produkten i nerfällt eller hopfällt 

läge. Lösningen till att kunna rotera hjulen i dess olika riktningar och gradantal uppskattades 

då detta ökar produktens användningsområde mycket. 
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5. Slutgiltig produkt 

5.1 Produktens komponenter 

Produkten kommer bestå till största del av stål och därför kommer delarna att svetsas ihop. 

Produktens hjul och ändstoppen till ramen är de enda två färdiga komponenterna som 

kommer att finnas på produkten. Alla de resterande komponenterna kommer att vara unika. 

 

Färdiga komponenter 

 Hjul 

 Ändstopp till ram 

Unika komponenter 

 Ram 

 Handtag 

 Bottendel 

 Bottenaxel 

 Låsdetalj 

 Frigörningstapp 

 Styrtapp 

 Nedre svängbart fäste 

 Övre svängbart fäste med riktningslåsning 

 Riktningslåsningsspärr 

 Hjulinfästning 

 Hjulaxel 

 Låsknopp till hjulaxel 

 

  

Figur 5.1. Slutgiltiga produkten 
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5.2 Funktionsbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkten med hjulen i 90 
o
, detta inställningsläge är för förflyttning av produkten rakt 

framåt.  

 

Produkten med hjulen i 180 
o
, vid trånga passager som på t.ex tåg och buss används detta 

inställningsläge för att kunna förflytta produkten i sidled istället. Handtaget är placerat då 

man kan hålla handen där för att luta den och sen hålla där istället för i ramen vid 

förflyttningarna i sidled. Vid transporter i krappor kan man använda att hålla i den istället för 

ramen för att få det bekvämt vid drag uppför trappor eller att hålla emot i den när man går 

nerför trappor. Hjulen på produkten är lagom stora just för att kunna användas i trappor på ett 

smidigt sätt.  

Figur 5.2. Produkten i 90o Figur 5.3. Produkten i 90o Figur 5.4. Produkten i 90o 

Figur 5.5. Produkten i 180o Figur 5.6. Produkten i 180o 
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Produkten med hjulen i infällt läge. Detta inställningsläge används för att kunna förvara 

produkten. 

 

Produkten har en låsmekanik som gör att när bottendelen är utfälld låses den i ett fast 90
 o
 

läge. Det gör att produkten kan lutas utan att den fälls ihop och kan sen t.ex kopplas efter en 

cykel. För att frigöra det fasta 90 
o 
läget finns det en tapp som man drar ut och därefter  kan 

man fälla ihop produkten.  

 

Vid ändring av hjulets riktning drag man upp riktnings-  

låsningsspärren och för sedan hjulet till den position 

som man har behov av  infällda -, i 90
o
 - eller i 180

o
 - läget.  

 

 

 

Figur 5.7. Produkten i infällt läge Figur 5.8. Produkten i infällt läge 

Figur 5.9. Produkten Figur 5.10. Produkten 

Figur 5.11. Produktens 

riktningslåsningsspärr 
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6. Komponentval / Detaljkonstruktion 

6.1 Färdiga komponenter 

Produkten kommer att bestå av två färdiga komponenter. Det ena är hjulen som kommer att 

behövas och det andra är ändstoppen till ramen. Dessa komponenterna har jag inte gått vidare 

med och tagit fram några specifika då uppdragsgivaren sagt att det är något som de har egna 

leverantörer på som kontaktas om IKEA väljer att jobba vidare på detta projektet fullt ut och 

börja tillverka produkten.  

6.2 Unika komponenter 

 (Bilderna på detaljerna är inte skalenliga) 

Alla de unika komponenterna kommer att tillverkas i stålrör som är Ø16mm och ytbehandlas 

med en pulverlack.  

6.2.1 Ram 

Ramen tillverkas i stålrör och bockas därefter till dess rätta form. Nätet som ska sitta på är 

3mm rundstål som svetsas fast i ramen. 

 

Figur 6. 1. Produktens ram 
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6.2.2 Handtag 

Hantaget tillverkas av stålrör som sedan bockas för att uppnå rätt form. 

 

Figur 6. 2. Produktens handtag 

6.2.3 Bottendel 

Bottendelen består av stålrör som även den bockas för att få rätt form och därefter svetsas 

nätets 3mm rundstål fast. 

 

Figur 6. 3. Produktens bottendel 

6.2.4 Bottenaxel 

Bottenaxel stålrör bockas till den rätta formen för att senare svetsas fast i ramen. 

 

Figur 6. 4. Produktens bottenaxel 
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6.2.5 Låsdetalj 

Denna detalj består både av 3mm stål och 2mm stål och kommer att svetsas och bockas för 

att få dess slutgiltiga utseende. Lite material kommer även att skäras bort för att den ska 

kunna få skårorna som behövs till produkten. 

 

Figur 6. 5. Produktens låsdetalj 

6.2.6 Frigörningstapp 

Denna del kommer även den att tillverkas i stål då hela produkten ska tillverkas på ett och 

samma ställe.  

 

Figur 6. 6. Produktens frigörningstapp 

6.2.7 Styrtapp 

Styrtappen består även den av stål och kommer att fungera tillsammans med låsningsdetaljen 

i dess skåra. 

 

Figur 6. 7. Produktens styrtapp 
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6.2.8 Nedre svängbart fäste 

Dessa fästena kommer att tillverkas i 2mm stål och vara en av de delar som håller ihop 

hjulinställningen med ramen. 

 

Figur 6. 8. Produktens nedre svängbara fäste 

6.2.9 Övre svängbart fäste med riktningslåsning 

Dessa kommer också att tillverkas i 2mm stål och de bitarna som sticker upp är de som 

kommer att styra riktningen på hjulen tillsammans med en riktningslåsningsspärr. 

 

Figur 6. 9. Produktens svängbara fäste med riktningslåsning 

6.2.10 Riktningslåsningsspärr 

Riktningslåsningsspärrarna kommer att bestå av stål även dem och det är just dessa två 

tillsammans med de övre svängbara fästena som kommer att låsa hjulensinställning. 

 

Figur 6. 10. Produktens riktningslåsningsspärr 

 



16 

6.2.11 Hjulinfästning 

Dessa kommer att tillverkas i stål rör och därefter bockas för att kunna få dess form. De har 

även ett hål i sig för att man ska kunna fästa hjulaxeln igenom som därefter svetsas ihop för 

att hjulen ska kunna sitta fast där. 

 

Figur 6. 11. Produktens hjulinfästning 

6.2.12 Hjulaxel 

Hjulaxlarna är två Ø12mm rör som behövs till produkten för att hjulen ska ha en axel att 

rotera runt. 

 

Figur 6. 12. Produktens hjulaxel 

6.2.13 Låsknopp till hjulaxel 

Låsknopparna kommer att bestå av stål och kommer att fästas längst ut på varje sida om 

hjulaxeln för att kunna hålla hjulet på axeln. 

 

Figur 6.13. Produktens låsknopp till hjulaxel 
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7. Material och kostnadsanalys 
IKEA har bestämt att produkten ska tillverkas i stål, svetsade runda rör enligt standard EN 

10305-3, och att kostnadsberäkningen på stålet ska beräknas med en kostnad på 2 dollar/kg. 

Dollar kursen 1$ = 8,25 SEK.  

Produkten består av en massa på 4,75 kg och kostanden för stålet blir då ungefär 78,50 kr. 

Den befintliga Trolley som finns idag väger 2,63 kg. 

Vikten är en ökning på 80 %. 

Kostanden på den nya produkten för materialet höjs inte ens dubbelt så mycket och därför bör 

den inte heller kosta mycket mer än dubbelt så mycket i butik som den befintliga trolley som 

kostar 99 kr gör idag. Hjulen har jag inte räknat med alls och inte heller vad de skulle kosta 

att tillverkas eller fraktas. Därför är det självklara kostnader som också kommer att höja 

priset. Det är även viktigt att tänka på att den befintliga trolley idag består av Ø14mm rör och 

den nya produkten har Ø16mm rör i detta arbete. 
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8. Förpackningsanalys 
 

 Pallstorlekar 

  EU ASIA IKEA IKEA 

L 1200 1140 1200 1140 

W 800 760 760 800 

H 940 940 940 940 

Tabell 8. 1. IKEA:s egna pallar som är en kombination mellan EU och ASIA. 

 

När man räknar på hur många produkten som får plats på en pall så är det viktigt att komma 

ihåg att kartongen är 2mm tjock.   

Beräkningen är gjord för att kunna maxa antalet produkter på IKEA:s pall som är 

1200x760x940. Därefter togs 20mm bort på höjden, bredden och längden för att kunna få 

fram de siffror där produkten skulle få plats. Därefter var det dags att räkna ut hur 

produkterna skulle packas för att kunna få plats med så många som möjligt på varje pall. Det 

är viktigt att tänka på att produkten inte kommer att vara något som personalen ska stå och 

packa upp, produkten ska kunden själv kunna ta ur förpackningen.  

Den nya produkten som projektet handlar om är 1140x456x161. Platsen som produkterna 

tillsammans maximalt får ta är 1180x920x740, då plats för kartong och annat tagits bort.  

Produkten kommer att fraktas i två stora lådor på varandra och inne i dem kommer 

produkterna ligga bredvid varandra i vars en plastpåse. På detta sättet kommer personalen 

bara behöva köra fram pallen och plocka av locket och därefter kan kunden plocka upp en ur 

lådan och plocka av plasten och då är produkten direkt redo att användas. 

 

 

Figur  8. 2. Förpackningslådor 

 

På varje pall kommer det att få plats med 8 stycken produkter då maxantalet i varje låda är 4 

stycken. 
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9. Utvärdering 
Det slutgiltiga produktförslaget uppfyllde de kraven som uppdragsgivaren önskade. 

Uppdragsgivaren såg positivt på produkten som togs fram ur denna rapport och kommer 

framöver att presenteras för en grupp där det bestäms om det kommer satsas vidare på 

projektet eller inte. 

Själv är jag nöjd med det slutgiltiga produktförslaget och känner att det blev en bra produkt 

med många funktioner och fyllde alla kraven som ställdes. 

För att kunna hitta den befintliga trolleys fördelar och nackdelar så ritades den först upp i 

Solidworks med en sammanställning och alla enskilda komponenter. Det skapades även 

färdiga tillverkningsritningar till samtliga. När det var gjort började projektet på att skapa ett 

nytt produktförslag med nya krav än på den förra. Då förarbetet innan utvecklingsprocessen 

på den nya produkten kunde påbörjas fanns det tyvärr inte tid till att beräkna på den nya 

produkten.  
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