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Förord
Rapporten är framtagen i samarbete med IKEA of Sweden och är det sista obligatoriska
momentet för att tilldelas examen som CAD-Tekniker på Högskolan i Halmstad.
Examensarbetet är på 7,5hp och har omfattat utvecklingen av IKEAs nya lågpris
köksserie för Nordamerika, Knoxhult. Under examensarbetet har författaren använt sig
av de kunskaper man lärt sig under utbildningen.
Jag vill rikta ett stort tack till Rickard Arnelid som är förpackningsansvarig på
avdelningen som har varit ett stort stöd med rådgivning och tips gällande
förpackningslösningar och min handledare på IKEA of Sweden Mathias Karlsson. Jag
vill också tacka min handledare på Högskolan i Halmstad, Håkan Pettersson som har
kommit med tips under rapportens gång.
Halmstad. Maj 2016

Sammanfattning
I samarbete med IKEA of Sweden har författaren varit med i produktutvecklingen av
IKEAs nya köksserie. Syftet med arbetet är att modulera upp 3D-detaljer och
sammanställningar på köksserien. På väggskåpets olika storlekar ska
förpackningslösningar utvecklas. Efter granskning av de olika förpackningsskisserna
valde författaren att arbeta vidare med förslagen som stämde överens med
kravställningen. Utifrån detta skapade förpackningsanvisningar som skickades till
leverantören för en offert. Utöver detta ingick det i uppdrag att analysera om det finns
brister i konstruktionen. Köksseriens enheter analyserades och brister i konstruktionen
kunde uppmärksammas. Författaren gjorde FEM-analys och hållfasthetsberäkningar på
den bristande detaljen. Detta för att se om det behövdes tester i praktiken på IKEA Test
Lab. Testerna på IKEA Test Lab påvisades beräkningarna och tjockleken på detaljen
ändrades.

Abstract
In cooperation with IKEA of Sweden the author has been involved in the product
development of IKEA´s new kitchen series KNOXHULT. The purpose of the work is to
modulate 3D-parts and assemblies of the kitchen series. For the different sizes of the
wall cabinets has packaging solutions been developed. After looking into the packaging
sketches in detail the author decide to go further with the different opportunities that
coincided with the requirements definition. Based on this packaging requirements was
created and sent to the supplier for an offer. Beyond that the mission was to analyse if
the construction included any defects. The kitchen series units was analysed and defects
in the construction was discovered. The author did FEM-analysis and strength
calculations on the failing part to see if it was needed to be tested in practice at IKEA
Test Lab.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
IKEA of Sweden AB är i uppstarten med att utveckla en ny köksserie som kommer att
lanseras för Nordamerika, köket kommer att heta KNOXHULT. Serien kommer att
finns i sju färdiga enheter, fyra olika storlekar på väggskåpet och tre olika storlekar på
bänkskåpet. Köksserien är definierat som ett lågpris kök, vilket betyder att man under
produktutvecklingen tar hänsyn till materialval och tjocklek, samt användning av
komponenter som redan finns i IKEAs sortiment t.ex. gångjärn. Produkten kommer att
anpassas efter leverantörens produktion för att få ner priset så lågt som möjligt.
1.2 Problemformulering
Köket förväntas moduleras upp i ett CAD-program på ett smart och effektivt sätt som
kommer att underlätta för IKEAs konstruktörer att göra moduleringar i framtiden. Till
författarens hjälp fick man en designmall från IKEA med riktlinjer på hur kökets olika
enheter ska se ut, men pga. att köket inte är lanserats får mallen inte visas. Till kökets
fyra olika väggskåp fick författaren i uppdrag att modulera upp förpackningslösningar.
1.3 Syfte och mål
Syftet och målen med detta projekt är att skapa 3D-modeller, sammanställningar och
säkerställa om det finns några brister i konstruktionen, samt framställa
förpackningslösningar på IKEAs nya köksserie. Få en förståelse om hur IKEA utvecklar
produkter samt att få samarbeta med produktutvecklare och leverantörer.
1.4 Avgränsningar
3D-modellerna ska följa designmallen som författaren fick ta del av i början av
projektet. Materialet av kökets olika delar är redan förbestämt. Förpackningsteknikerna
på IKEA har tillsammans med leverantören redan testat och bestämt val av kvalitet på
box och pall. Box- och utfyllnadsmaterialet ska vara den samma som IKEA använder
sig av idag på liknande produkter.
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1.5 Terminologi
Med författaren menas Simon Grouleff Öberg som läser sista terminen på Högskolan i
Halmstad till CAD-tekniker
Med förpackningsansvarig menas Rickard Arnelid som jobbar med förpackningar på
IKEA of Sweden AB
IoS är en förkortning för IKEA of Sweden AB
Med CAD-programmet menas SolidWorks som är ett 3D-programverktyg

2. Företagen
2.1 IKEA
IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och är ett multinationellt
heminredningsföretag. Företagets vision är att ”skapa en bättre vardag för de många
människorna”[2].
2.2 IKEA of Sweden AB
IoS med säte i Älmhult, utvecklar IKEAs sortiment och ser till att sortimentet finns
tillgängligt till varuhus och kunder över hela världen. IoS strävar hela tiden efter att
kunna erbjuda ett brett utbud av väldesignade, funktionsriktiga heminredningsartiklar
till ett så lågt pris som möjligt [3].
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3. Teoretisk referensram
3.1 IKEA standarder
IKEA använder sig av interna standarder för att försäkra sig att förpackningen håller i
hela kedjan från underleverantör till kund. Standarderna bygger på internationellt
utvecklade metoder.
3.1.1 IoS-P-0010
Specifikationen beskriver IKEAs föreskrifter och anvisningar för utformningen av
förpackningslösningar. Specifikationen berör val och kvalitet på förpackningsmaterial,
snygg och ren förpackning, pallar och testmetoder. Specifikationen tar också upp
standardmått för enhetslast och fixeringskrav.
3.1.2 IoS-PRG-0019
Specifikationen beskriver IKEAs krav rörande etiketter. Syftet med denna specifikation
är att säkerställa att IKEA original etiketter följs kring: utformning, innehåll,
tillämpning och placering.
3.2 ISO 7170 Möbler – Förvaringmöbler – Bestäming av hållfasthet och
hållbarhet
Är en internationell standard som specificerar testmetoder för att bestämma styrkan och
hållbarheten hos lagringsenheter som är fullt monterade och klara för användning [4].
3.3 Fredy Olssons metod
Författaren har under tidigare projekt använt sig av Fredy Olssons metod och valde att
använda sig av den under detta projekt pga. det. Metoden bygger på tre olika steg som
han utgår ifrån i sin produktutveckling. Dessa tre steg är principkonstruktion,
primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Författaren har arbetat mot en
designmall, vilket gör att designen på köksserien är redan förbestämd. Däremot har man
fått användning av princip- och primärkonstruktion vid utvecklingen av
förpackningslösningarna [1].
3.4 FEM-analys
Finita Elementmetoden (FEM) är en numerisk beräkningsteknik som används främst för
att lösa partiella differentialekvationer. Metoden förutsäger ofta resultatet med god
precision och passar för hållfasthetsberäkningar av komplicerade geometrier [5].
3.5 Gantt - schema
För att planera projektets olika steg som förekommer använder man sig av ett Ganttschema. Schemat skapas grafiskt i projektuppstarten och är ett effektivt sätt att se vart
man ska befinna sig vid olika datum [6].
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3.6 Konfigurationer
En konfiguration är en förändring av en detalj eller sammanställning som görs inom ett
enda dokument i CAD-programmet. Förändringen kan involvera ändrade mått, features
och egenskaper.
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4. Produktdefinition
4.1 Omgivning/Miljö
Förpackningen kommer att fraktas i flera olika miljöer och omgivningar från leverantör
till varuhus och kommer därför att påfrestas av temperatur-, fuktskillnader och tuffa
förhållanden t.ex. i containrar på en båt eller lastbil. En av grundpelarna inom
förpackningsutveckling på IKEA är att förpackningen ska så effektiv som möjligt att
transporteras. I förpackningen strävar man efter att minska mängden luft som
transporteras genom platta förpackningar. Detta för att spara antal frakter vilket ger
lägre koldioxidutsläpp samt ett lägre pris.
4.2 Människa
Kunden kommer att så för förflyttningen av förpackningen från varuhuset till sitt hem.
Därför måste förpackningen vara lätt och inte otymplig att hantera och bära. I
förpackningen förväntas skåpets olika detaljer ligga strukturerat och i ordning för att
underlätta monteringen av skåpet för kunden.
4.3 Ekonomi
Vid produktutvecklingen av förpackningen för lågpris artiklar strävar efter att anpassa
förpackningen efter leverantörens kapacitet. För att bestämma lämplig kvalitet görs det
tester på förpackningen enl. IoS-P-0010 hos leverantören. Som förpackningstekniker
vill man minimera mängden wellpapp och utfyllnadsmaterial för att få ner priset på
förpackningen. Man ser hellre att en förpackning väger mer än den rekommenderade
vikten 25kg än att man delar upp artikeln i många förpackningar.
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5. Genomförande
5.1 Förstudie
5.1.1 Knoxhult köksserie
Författaren gjorde en undersökning av designmallen för att se vilka storlekar de olika
enheterna ska tillverkas i samt hur de kunde moduleras upp på ett effektivt sätt.
Genom att ha gjort en undersökning av köksserien för att säkerställa att konstruktionen
uppfyller ISO 7170, bedömde man att på väggskåpet 30”x12 1/2” behövs det göras
hållfasthetsberäkningar och FEM-analys.
Genom att författaren har förkunskaper inom både modulering, hållfasthetslära och
FEM-analys i SolidWorks och Catia V5, finns det goda kunskaper för att lyckas
modulera upp köksserien och se om konstruktionen behöver förbättras.
5.1.2 Knoxhult förpackningslösningar
Förpackningen förväntas kunna användas för att transportera kökets olika delar på ett
säkert sätt, så att de inte går sönder. Köksserien ska anpassas för den Nordamerikanska
marknaden och pga. detta kommer förpackningen att skeppas långa sträckor. Ett möte
anordnades med leverantören där författaren fick uppfattning om vilken box typ samt
vilken kvalitet på boxen som skall användas. För att designa förpackningen fick
författaren ta del av IoS-P-0010 och IoS-PRG-0019.
Författaren undersökte vikten och måtten på kökets olika detaljer och
sammanställningar för att få en uppfattning om hur mycket en förpackning kommer att
väga (se figur 12.2.1).
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5.2 Kravspecifikation
5.2.1 Förpackningslösning
• Förpackningen får max väga 50kg (Krav)
• Rekommenderad vikt är 25kg (Önskemål)
• Box typ: IKEA 1410 CB50 (Krav)
• Förpackningen ska anpassas till att fraktas på en pall med måtten 1180x740x940
(Önskemål)
• Ordning i packen på väggskåpets olika delar (Önskemål)
• Tråglösning för enhetslast (Krav)
• Minimum 5 artiklar per enhetslast (Önskemål)
• Köksfronter ska ligga övers i förpackningen (Krav)
• Max vikt 677kg för enhetslast (Krav)
• Mått på enhetslast:
Max längd 1600mm (Krav)
Max bredd 1000mm (Krav)
Max höjd 1000mm (Krav)
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5.3 Produktförslag
5.3.1 Primära produktförslag
Vid produktutvecklingen av förpackningen började man inledningsvis studera
dokumentet med vikter och mått på väggskåpets olika detaljer och sammanställningar.
Utifrån detta dokument skissade olika förslag upp på hur väggskåpets olika detaljer och
utfyllnadsmaterial kunde placeras i boxen. Placeringen av detaljer och uppbyggnaden av
en förpackning kan ske på många olika konfigurationer enligt de riktlinjer IKEA följer
vid förpackningsutveckling.
5.3.2 Förslag 1 för väggskåp 30x12 1/2"
Författarens förslag på väggskåpet 30”x12 1/2” skissades upp på papper. För att lättare
förstå detaljernas placering grundas skissen på en sprängskiss och en sid vy. Förlaget 1
bygger på att skåpets topp/botten ligger i botten av förpackningen och ovanpå läggs
sidorna i vardera ända med en utfyllnadsbit emellan, följt av bakstycket och dörrarna
högst upp. För att skydda skåpets beslag valde man att lägga dessa i en beslagslåda i
packen (se bilaga skiss 11.3.1 och 11.3.2).
5.3.3 Förslag 2 för väggskåp 30x12 1/2”
Förslag 2 bygger på att skåpets bakstycke ligger i botten av förpackningen tillsammans
med en beslagslåda. Ovanpå bakstycket läggs topp/botten, sidor med en utfyllnadsbit
och sedan dörrarna med en utfyllnadsbit (se bilaga skiss 11.3.3 och 11.3.4).
5.3.4 Förslag 1 för väggskåp 24”x30”
Förslag 1 bygger på att backpanel läggs i botten av boxen men en stor filler samt en
beslagslåda. Ovanpå läggs topp/botten, Sidor, hyllplan och dörrar fördelat med
utfyllnadsmaterial (se bilaga skiss 11.3.5 och 11.3.6).
5.3.5 Förslag 2 för väggskåp 24”x30”
Jämfört med förlag 1 tog man bort den stora fillern och beslagslådan och ersatte den
man en minde filler. Man la topp/botten jämte varandra istället för på varandra som i
förslag 1. Detta medförde att ett större hålrum i packen bildades där man kunde placera
beslagen (se bilaga skiss 11.3.7 och 11.3.8).
5.3.6 Förslag 1 på väggskåp 15”x30”
Förslag 1 bygger på att bakstycket läggs i botten av förpackningsboxen tillsammans
med en stor filler och en beslagslåda. Ovanpå bakstycket läggs topp/botten följt sidor
fördelat med en utfyllnadsbit. Hyllplanet läggs i mitten av packen ovanpå sidorna,
tomrummet fylls ut med två utfyllnadsbitar och överst läggs dörren (se bilaga skiss
11.3.9 och 11.3.10).
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5.3.7 Förslag 2 för väggskåp 15”x30”
Förslag 2 har samma uppbyggnad som förslag 1. Det som författaren har ändrat är
placering och utformandet av utfyllnadsbitar. I detta förslag valde man att skjuta ihop
sidorna och lägga utfyllnadsbiten på kanten. Man valde att lägga hyllplanet i ena hörnet
av förpackningen och bygga ut med två längre fast smalare utfyllnadsbitar (se bilaga
skiss 11.3.11 och 11.3.12).
5.3.8 Förslag för väggskåp 48”x30”
Författaren valde att modulera upp detta förslag i CAD-programmet pga. att denna
enhet innehåller många olika detaljer som försvårade skissandet.
5.4 Valt Produktförslag
5.4.1 Förpackning 30”x12 1/2”
Efter att ha jämfört de två olika alternativen med det krav och önskemål som satts upp
tidigare i projektet (se 5.2.1), samt framfört och diskuterat de två förslagen med
förpackningsansvarig på avdelningen. Kom författaren fram till att förslag två är det
bästa förslaget. Man kom fram till att detaljernas placering var bättre pga. att bakstycket
monteras dit sist samt att beslagslådan ligger skyddad mot toppen och riskerar att inte
gå sönder när kunden lyfter förpackningen. Produktförslaget modulerades upp i CADprogrammet och en enhetslast modulerades upp för att se hur många boxar som får plats
på en pall (se bilaga figur 11.5.1 och 11.5.2). Därefter skapade förpackningsanvisningar
som förklarar måtten på utfyllnadsbitarna samt kvalitet och placeringen. En anvisning
skapas för att visa hur leverantören ska placera detaljerna. Detta gjordes i SolidWorks
Drawing (se figur 11.6.3 och 11.6.4).
5.4.2 Förpackning 24”x30”
För väggskåpet 24”x30” valde författaren att gå vidare med förslag 2. Detta pga. att i
förlag 2 ersattes den stora utfyllnadsbiten och beslagslådan med en mindre utfyllnadsbit
som medförde att kostnaden för förpackningen minskade. Förpackningslösningen och
enhetslast modulerades (se figur 6.2.1 och 6.2.2). Därefter skapades en
förpackningsanvisning (se bilaga figur 11.6.7 och 11.6.8).
5.4.3 Förpackning 15x30”
För detta väggskåp valde författaren att gå vidare med förslag 2. Detta pga. att
utfyllnadsbitarna blev mindre och man fick en snyggare och renare förpackning.
Förpackningslösningen och enhetslast modulerades (se figur 11.5.3 och 11.5.4).
Därefter skapades en förpackningsanvisning (se bilaga figur 11.6.5 och 11.6.6).
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5.5 Modulering av köksserie
När författaren modulerade upp kökets olika detaljer och sammanställningar utefter
designmallen, ville man strukturera upp det på ett effektivt sätt för att underlätta för
IKEAs konstruktörer att göra moduleringar på i framtiden. Detta gjordes med hjälp av
konfigurationer i varje detalj och sammanställning. Med hjälp av konfigurationer
minimerade författaren antalet cad-filer, då t.ex. kökets alla storlekar på bänkskivan låg
inom ett dokument och all sammanställning på kökets väggskåp låg inom ett dokument.
5.6 Analys och hållfasthetsberäkning
Författaren utförde hållfasthetsberäkningar och FEM-analyser på de detaljer som
riskerade att inte klara ISO 7170.
Den detaljen som ansågs ha störst risk att inte klara ISO standarden var väggskåpens
bottenskiva. Beräkningar och FEM-analyser utfördes för att försäkra sig om att
nedböjningen inte överskrider ISO 7170, 6.1.3. Standarden säger att bottenskivan ska
placeras på sina hyllstöd inne i enheten alternativt i liknande upphängning utanför
enheten, i ett rum med 45-55% luftfuktighet. Lasten ska vara 1,0 kg/dm2 och vara jämnt
fördelad över skivan. Nödböjningen på skivan får max vara 0,45 % av längden efter sju
dagar.
För att se om bottenskivan vara i behov av att skickas ner till IKEA Test Lab för
praktiska tester gjordes hållfasthetsberäkningar på nedböjningen enligt ekvation (7.1).
För tillverkning av spånskivor i Europa följer IKEA Europastandarden SS-EN 312-3
som anger krav rörande spånskivor för inredning och möbler med torrt klimat och
kvaliteten som används är P2 [7].
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𝐸𝐸 = 1.6 ∙ 109 𝑁𝑁𝑚𝑚−2
𝐼𝐼 =

(7.1)

𝑏𝑏ℎ3 0.2855 ∙ 0.0163
=
= 9.75 ∙ 10−8 𝑚𝑚4
12
12

𝑏𝑏 = 0.2855 𝑚𝑚
ℎ = 0.016 𝑚𝑚

𝑃𝑃 = 100 ∙ 9.82 = 982 𝑁𝑁𝑚𝑚−2
𝐿𝐿 = 0.730 𝑚𝑚

𝑃𝑃𝐿𝐿4
982 ∙ 0.734
=
= 0.0046 𝑚𝑚 = 4.6 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑓𝑓 =
384𝐸𝐸𝐸𝐸 384 ∙ 1.6 ∙ 109 ∙ 9.75 ∙ 10−8

0.45% 𝑎𝑎𝑎𝑎 0.73 = 0.003 𝑚𝑚 = 3.3 𝑚𝑚𝑚𝑚
3.3 − 4.6 = −1.3 𝑚𝑚𝑚𝑚

Resultatet av beräkningen visar att det behövs ett nedböjningstest på IKEA Test Lab då
den maximala nedböjningen för testet kommer att överskridas med 1.3mm. IoS har vid
tidigare tester lagt märke till att luftfuktigheten har stor inverkan på nedböjningen, samt
kvaliteten på spånskivan hos leverantören. Detta kan resultera i att nedböjningen har
stor risk att öka då den genomsnittliga luftfuktigheten i Florida är runt 70-90% på
sommaren [8]. En beställning lades på en prototyp av bottenskivan på IKEA Prototype
Shop för att kunna göra tester i praktiken.

När testet utfördes på IKEA Test Lab hade man en nedböjning på 4.6mm direkt efter att
vikterna lagts på, samma resultat som beräkningarna. Testet var färdigt efter sju dagar
och då hade nedböjningen ökat ytterligare och var 5.85mm. Efter en dialog med
handledaren bestämdes det att tjocklek ska öka till 19mm och ytterligare beräkningar
(7.2) ska göras för att se om skivan klarade sig inom gränsvärdena.
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𝐸𝐸 = 1.6 ∙ 109 𝑁𝑁𝑚𝑚−2
𝐼𝐼 =

(7.2)

𝑏𝑏ℎ3 0.2855 ∙ 0.0193
=
= 16.3 ∙ 10−8 𝑚𝑚4
12
12

𝑏𝑏 = 0.2855 𝑚𝑚
ℎ = 0.016 𝑚𝑚

𝑃𝑃 = 100 ∙ 9.82 = 982 𝑁𝑁𝑚𝑚−2
𝐿𝐿 = 0.730 𝑚𝑚

982 ∙ 0.734
𝑃𝑃𝐿𝐿4
=
= 0.002784 𝑚𝑚 = 2.784 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑓𝑓 =
384𝐸𝐸𝐸𝐸 384 ∙ 1.6 ∙ 109 ∙ 16.3 ∙ 10−8
0.45% 𝑎𝑎𝑎𝑎 0.73 = 0.003 𝑚𝑚 = 3.3 𝑚𝑚𝑚𝑚

3.3 − 2.8 = 0.5 𝑚𝑚𝑚𝑚

Resultatet av beräkningen visar att bottenskivan kommer ligga under gränsvärdena med
0.5mm. Man valde föra vidare detta förlag till POD (Product Offer Development)
teamet för ta beslutet om tjockleken på bottenskivan skall ändras på skåpet.

Bild 1 Utförande av ISO 7170, 6.1.3. på IKEA Test Lab efter två dagar Foto: Simon Grouleff Öberg
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6. Komponentbeskrivning
Komponenterna nedan är detaljer på väggskåpet och bänkskåpet som modulerades upp i
CAD-programmet för att skapa förpackningar.
6.1 Väggskåp
• Topp/botten
• Hyllplan
• Skåpsidor
• Fronter
• Mellanvägg
• Bakstycke
• Beslag
6.2 Bänkskåp
• Bänkskiva
• Hyllplan
• Dörrar
• Sidor
• Främre stolpe
• Bakre stolpe
• Bakstycke
• Lådor
• Sockel
• Regel övre
• Lådstolpe
• Beslag

Figur 6.2.1 Slutlig produkt, förpackningslösning för väggskåp 24”x30”

6.3 Förpackning
• Box
• Utfyllnadsmaterial
• Pall
• Sträckfilm
• Tråg

Figur 6.2.2 Slutlig produkt, enhetslast för väggskåp 24”x30”
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7. Material
Komponenterna tillverkas av IKEAs leverantörer.
7.1 Spånskiva
Spånskivan tillverkas av spån eller träflis som till stor del kommer ifrån restprodukter
från industrier eller sågverk som bearbetar trä. Vid tillverkning av spånskivor limmas
och pressas råmaterialet under högt tryck och värme. Spånskivan används oftast idag
inom möbel-, inrednings- och byggindustrin [10]. För köksserien används melaminbelagd
spånskiva med en avrundad kantlist av ABS.
7.2 HDF-skivor
HDF står för High Density Fiberboard och är tillskilland från MDF tätare, starkare och
hårdare eftersom den är gjord av exploderande träfiber som varit mycket komprimerade.
Råmaterialet är fina träfibrer som tillsammans med lim och hårt tryck pressas ihop till
en hård träfiberskiva. HDF kan tillverkas på två olika metoder, antigen i en våt eller torr
process. Vid tillverkning med den våta processen lämnas endas en slät sida medan den
torra processen lämna två släta sidor [11]. För bakstycket på köksserien använder sig
IKEA av den våta processen.
7.3 Wellpapp
Wellpapp är ett material som består av en flute som är en vågig struktur papp. På flutens
båda sidor limmas ytskikt på som kallas för liner [12]. Limmet består till största delen av
utav stärkelser. IKEA använder sig av wellpapp som material för förpackningsboxar och
pallar. Inom IKEA används följande standarder för att ange tjockleken på wellpappen E,
B, C och B/C som är en dubbelwellpapp. Inom IKEA används benämningen IKEA CB
för att bestämma kvaliteten på wellpappen (se figur 7.3.1).

Figur 7.3.1 Kvalitet på wellpapp enligt IoS-P-0010
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7.4 Honeycomb
Honeycomb består av två ytskikt av papper, kraftliner eller testliner som omsluter en
kärna med en struktur som en bikaka [9]. Honeycomb används mest som
utfyllnadsmaterial inom IKEA, men vissa fall används honeycomb som toppskiva på en
pall. Inom IKEA använder man sig av olika kvaliteter för utfyllnadsmaterialet beroende
på dess placering i förpackningen (se figur 7.4.1).

Figur 7.4.1 Kvalitet på utfyllnadsmaterial enligt IoS-P-0010

8. Paketering av produkt
Leverantören köper in stansad wellpapp från en underleverantör enligt
förpackningsanvisningen. Hos leverantören körs en modell åt gången längs ett
löpandeband. Förpackningen viks manuellt innan den läggs på ett löpandeband för att
fyllas med komponenter, detta sker manuellt. Förpackningsprocessen avslutas med att
boxen stängs och limmas automatiskt med hjälp av en robot, som sidan förflyttar vidare
packen på pall. När pallen är full hämtas den av en truckförare som placerar pallen i
lager, i väntan på en order från IKEA.
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9. Resultat
Utifrån den information man fick på IKEA of Sweden samt egna kunskaper om 3Dmodulering lyckades köket moduleras upp på ett effektivt sätt med hjälp av
konfigurationer. Konstruktionen på köket analyserades, resultatet av analysen visade att
beräkningar och FEM-analyser behövdes göras på en av skåpens bottenskivor. Utifrån
dessa beräkningar påvisades det att skivan behövdes testas i praktiken på IKEA Test
Lab. Testerna på IKEA Test Lab bevisade att författarens beräkningar stämde och det
billigaste alternativet för att säkra konstruktionen var att ändra tjockleken på skivan.
Kökets olika detaljer studerades och utifrån det kunde förpackningslösningar för
väggskåpet skapas. Olika lösningar togs fram och genom diskussion med
förpackningsansvarig på avdelningen konstruerades förpackningslösningar som följer
IKEA standarderna. Dessa förslag framfördes till leverantören som ska offerera priser
utifrån förslagen.

10. Avslutning
10.1 Slutsats
Projektets tid på 10 veckor har varit hektiskt för författaren då mycket skulle hinnas
med på den korta tiden. Trots detta har författaren fått färdig det som ska ha gjorts pga.
ett brinnande engagemang för projektet. Det har varit tufft att arbeta själv då projektet
innehåller många delmoment så som konstruktion, 3D-modulering och beräkning. Hade
författaren haft mer tid skulle man gjort mer tester på bottenskivan t.ex. max
belastningstester. Författaren lyckades utveckla egna förpackningsanvisningar och
hållfasthetsberäkningar som stämde överens med de verkliga testerna vilket IoS
uppskattade och framförde till POD-teamet för vidare utveckling.
10.2 Utvärdering
Projektet har varit en utmaning för författaren och det har varit utvecklande att få jobba
i en projektgrupp på IKEA of Sweden. Det har varit lärorikt att få jobba med
utvecklingen av förpackningslösningar då IKEA följer sina egna standarder som man
måste läsa på och ta hänsyn till när man utvecklar en förpackning. Författaren har lärt
sig mycket om wellpapp och spånskivor då man inte hade någon större kunskap om
dessa material innan. Man har fått mer kunskap inom modulering i SolidWorks då man
modulerade i det programmet. Arbetet ledde till ett sommarjobb som
förpackningstekniker på avdelningen.
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12. Bilagor
12.1

Gantt-schema

Figur 12.1.1 Gantt-schemat som användes under projektet
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12.2

Vikter

Figur 12.2.1 Vikter på komponenter och enheter

19

12.3

Skisser

Skiss 11.3.1 Produktförslag 1 för väggskåp 30”x12 1/2", Sprängskiss

Skiss 11.3.2 Produktförslag 1 för väggskåp 30”x12 1/2", Sid vy
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Skiss 11.3.3 Produktförslag 2 för väggskåp 30”x12 1/2", Sprängskiss

Skiss 11.3.4 Produktförslag 2 för väggskåp 30”x12 1/2", Sid vy
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Skiss 11.3.5 Produktförslag 1 för väggskåp 24”x30", Sprängskiss

Skiss 11.3.6 Produktförslag 1 för väggskåp 24”x30", Sid vy
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Skiss 11.3.7 Produktförslag 2 för väggskåp 24”x30", Sprängskiss

Skiss 11.3.8 Produktförslag 2 för väggskåp 24”x30", Sid vy
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Skiss 11.3.9 Produktförslag 1 för väggskåp 15”x30", Sprängskiss

Skiss 11.3.10 Produktförslag 1 för väggskåp 15”x30", Sid vy
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Skiss 11.3.11 Produktförslag 2 för väggskåp 15”x30", Sprängskiss

Skiss 11.3.12 Produktförslag 2 för väggskåp 15”x30", Sid vy
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12.4

FEM-analys

Figur 11.4.1 FEM-analys gjord i Catia V5 på bänkskivan för väggskåpet 30x12 1/2”
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12.5

Renderingar

Figur 11.5.1 Slutlig produkt, förpackningslösning för väggskåp 30”x12 1/2”

Figur 11.5.2 Slutlig produkt, enhetslast för väggskåp 30”x12 1/2”
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Figur 11.5.3 Slutlig produkt, förpackningslösning för väggskåp 15”x30”

Figur 11.5.4 Slutlig produkt, enhetslast för väggskåp 15”x30”
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Figur 11.5.5 Slutlig produkt, förpackningslösning för väggskåp 48”x30”

Figur 11.5.6 Slutlig produkt, enhetslast för väggskåp 48”x30”
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12.6

Förpackningsanvisningar

Figur 11.6.1 förpackningsanvisning för väggskåp 48”x30”

Figur 11.6.2 förpackningsanvisning för väggskåp 48”x30”
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Figur 11.6.3 förpackningsanvisning för väggskåp 30”x12 1/2”

Figur 11.6.4 förpackningsanvisning för väggskåp 30”x12 1/2”
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Figur 11.6.5 förpackningsanvisning för väggskåp 15”x30”

Figur 11.6.6 förpackningsanvisning för väggskåp 15”x30”
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Figur 11.6.7 förpackningsanvisning för väggskåp 24”x30”

Figur 11.6.8 förpackningsanvisning för väggskåp 24”x30”
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