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Förord
Detta projekt är utfört av Sara Holmström under studierna på Luleås Tekniska
Universitet (LTU). Uppdragsgivaren är Stram AB och projektet har genomförts
under vårterminen 2010. Stram AB säljer och tillverkar vikbara gästsängar, täcken
och kuddar, överkast och tygöverdrag mm. Uppgiften har varit att ta fram en ny
gästsäng med fokus på att minimera storleken i hopfällt läge för transport och att
skapa en ny slimmad design.
Jag vill tacka Bengt Svangård på Stram AB för att ha delgivit mig den information
som krävts för projektet. Jag vill också tacka Stig Karlsson för handledning under
projektets gång.
Luleå, 11 Juni 2010

Sara Holmström

Sammanfattning/ Abstract
This report is a result of a degree thesis at Luleå University of Technology together
with Stram AB in Växjö. The project aimed to develop a size reducible bed, that gets
small when folded and has a new slim design. The development of the new folding
bed had the purpose to give Stram AB new ideas of how guest beds can look like and
be used in the future.
Information about Stram´s products and also information of other similar products
on the market was gathered. A visit at a store, internet and interviews gave grater
insight of the market, and of customer needs. With that information a demand profile
was made. The project was divided into sub tasks that consisted of three basic parts,
size reduction of the frame, size reduction of the mattress and size reduction of the
bed base. Sketches of all three sub task was made with different problem solving
methods. Then weighting methods were applied to the solutions of the sub projects.
A final choice of the bed frame was made, and on the basis of that the mattress and
bed base was chosen. Then the remaining parts were developed, such as legs or
mechanical parts. Everything was visualized in a CAD program called NX6.
The new bed was size reduced and got a new slim design. Due to the new bed size,
Stram can get 46 beds (instead of currently 22 of the smallest beds) on one transport
pallet. Almost any size of mattresses can be transported in a vacuum package,
without taking up to much space. The new design resembles Stram AB`s current bed
models. The final concept idea satisfies the identified demands and wishes very well
and it is recommended that that Stram AB should do some mechanical calculations if
they want to realize the concept.
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1. Inledning
Projektet har genomförts för Stram AB och deras önskan av att få in nya idéer till
verksamheten.

1.1 Bakgrund

Stram AB är ett företag som hela tiden vill förnya och bli bättre på det de gör. De
håller själva på med utvecklingsprojekt och vill samtidigt ha idéer utanför företaget.
De var intresserade av att veta hur mycket man skulle kunna minska storleken på
sängen för att den ska ta så liten plats som möjligt i en fraktbil. Det gör att företaget
kan spara pengar i och med fler sängar per fraktpall. Resultatet av detta projekt kan
ge Stram AB nya synvinklar på hur deras framtida produkter kan se ut och fungera.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en gästsäng som går att reducera storleksmässigt
med utgångspunkt från Stram AB:s nuvarande sortiment av sängar. Sängen ska vara
mindre utrymmeskrävande på en fraktpall jämfört med Stram´s nuvarande sängar.

1.3 Mål

Målet med projektet är att utveckla en säng som tar så liten plats som möjligt vid
frakt. Målet är också att skapa en ny slimmad design som kan relateras tillbaka till
företagets befintliga sängmodeller. Det som i slutändan kommer att levereras är
konceptskisser och CAD-modeller.

1.4 Avgränsningar
•

Ingen fysisk modell kommer att konstrueras.

•

Inga hållfasthetsberäkningar kommer att göras.

•

Inga konstruktionsritningar kommer att utföras.
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1.5 Stram AB
Stram AB grundades 1960 och har sedan starten tillverkat vikbara gästsängar.
Bolaget har idag försäljning, inköp och administration i Växjö och produktionen sker
i ett helägt dotterbolag i Pärnu, Estland. Produktionslinjen är idag inriktad på att
kapa, böja och svetsa runda och fyrkantiga stålrör.
Företaget har idag ett antal olika modeller av sängar (från billigare till dyrare) med
en gemensam faktor, att de görs av stålrör. Själva liggunderlaget är antingen av stålfjädrar ”nosags” eller av trälameller och madrasserna är av materialet polyeter.
Madrasserna beställs med olika mönstrade överdrag.
Stram AB´s målgrupp är möbelkedjor och detaljhandelskedjor. De stora företagskunderna som de säljer till idag är IKEA, Jysk, Argos mm.
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2. Teori
I produktutvecklingsfasen är följande teorier applicerade för att ha möjlighet till att
göra val baserade på godkända teorier som ska leda till en produkt som kunder
förstår och vill ha.

2.1 Sömn och sömnproblem

Alla människor behöver sömn för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig
under natten. Vi har fem olika sömnstadier som har differerande djup. Sömnstadierna träder in olika långt in i sömnen. Det första stadiet är en ytlig sömn där
man är lättväckt. Den andra är en lite djupare sömn än den första där pulsen blir
långsammare och kroppen går ner i varv. I det tredje och fjärde stadiet går man in i
djupsömnen och då finns chans för kroppen att återhämta sig. Minst två timmars
djupsömn är idealiskt per dygn och ju längre man får sova åt gången desto mer tid
får man för återhämtningsstadiet. I det femte stadiet inträffar den så kallade REM
(rapid eye movements) sömnen och är stadiet då man drömmer. Precis som det låter
rör sig ögonen och man får en ökad aktivitet i kroppen. Detta stadium anses vara bra
för inlärningsprocessen eftersom dagens intryck bearbetas. (Sahlgrenska 2010)
(Akasha & Olsen, 2008)
Störningar av sömnrytmen på natten ger en försämrad återhämtning under
nästkommande dag, som kan leda till nedsatt prestationsförmåga. Det som påverkar
sömnen är också hur mycket fysisk aktivitet man utövar, hur länge man är vaken och
hur mycket man exponeras för ljus under dagen. Livsstilen har alltså en stor
inverkan på sömnen. Är man ofta stressad har man också svårare att sova. Rummet
spelar också en stor roll. Man ska gärna sova svalt och mörkt, därför kan man vädra
rummet en stund innan läggdags.
I genomsnitt har man 7,5 timmars sömnbehov, men allt från 6 till 10 timmar är
vanligt beroende på person. Vissa personer känner sig utvilad efter en kortare sömn
och tar inte skada av det. Så mycket som en femtedel av alla vuxna anser att de sover
dåligt och detta ökar med stigande ålder. Livskvaliteten påverkas av sömnstörningar
och medför en ökad ohälsa. (lj 2010)
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2.2 Sängtyper
Olika sängtyper uppfyller olika ändamål. Det finns allt från höga till låga sängar,
ställbara eller stela sängar och så vidare.
Ställbar säng
Ställbara sängar är bra både för komforten och för hälsan (Bild 1). Om fötterna höjs
över hjärtat ökar blodomloppet vilket ger musklerna mer syre. Ryggen får också
bättre stöd och avlastning i en sådan position.

Bild 1: Ställbar säng (Vedstar 2010)

Det som bör tänkas på inför ett sängköp är vad det är för material på sängen och i
madrassen, madrassens uppbyggnad och hur pass ställbar man vill att sängen ska
vara. Säkerheten är också en viktig aspekt, liksom klämrisk med mera.
Ramsäng
En ramsäng är den vanligaste svenska sängen och är lätt att torka av och hålla ren
(Bild 2). Hur madrassen ska vara skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden är
att kvinnor oftast har bredare höfter och smalare midja och bör kunna sjunka ner
med höften i madrassen för bättre stöd till midjan. Män har generellt bredare axlar
och sover bättre i hårdare underlag. På det stora hela strävar man efter att ryggraden
ska vara rak.
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Bild 2: Ramsäng (Bedstar 2010)

Continentalsäng
En continentalsäng är en sängtyp som ofta är högre än de konventionella sängarna
(Bild 3). Fördelen med höjden är om man har svårt att ta sig ur sängen, speciellt för
äldre personer som har svårare att både kliva i och ur sängen. En nackdel med en
hög säng är fallrisken. (Viivilla 2010)

Bild 3: Continentalsäng (Bedstar 2010)

2.3 Fällbara sängar för barn

Det viktigaste inför ett sängköp för småbarn är att titta på märkningen. Sängen ska
uppfylla gällande säkerhetskrav betecknat SS-EN716, för både småbarnssängar och
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hopfällbara barnsängar. Säkerhetskrav går även att hitta i EU direktiven för fällbara
sängar i allmänhet. Dessa två krav är:
EN 1129 - 1:1995
Möbler – Fällbara sängar – Säkerhetskrav och provning – Del 1: Säkerhetskrav
CEN EN 1129 - 2:1995
Möbler – Fällbara sängar – Säkerhetskrav och provning – Del 2: Provningsmetoder
Barnsängar ska vara stabila och klara av att barn skakar och försöker klättra på
sängen. Höga kanter förhindrar att barnet tar sig ut ur sängen. Barnet ska heller inte
kunna fastna på någon utskjutande del. Avstånd mellan ribborna i sängbotten ska
högt vara 25 mm så att inte barnet riskerar att fastna med fötterna emellan.
Man ska vara extra försiktig med fällbara resesängar för småbarn. Det finns fall där
sängen har fällt ihop sig med barnet inuti. Fällningsmekanismen ska vara ordentligt
utfälld innan användning. (konsumentverket 2010)
Ett

test

med

åtta

olika

fällbara

resesängar

av

SP,

Sveriges

Tekniska

Forskningsinstitut, i Borås har gjorts för att se hur bra de klarade säkerhetskraven.
Testet var fokuserat på två problemområden; säkerheten (hur bra sängarna klarade
sig i förhållande till den europeiska säkerhets- standarden SS-EN716) samt
hanterbarheten (hur lätta de var att fälla upp, packa ner och transportera).
Stötprov med tio kilos tyngder på sängbotten har utförts, från en höjd på 15 cm.
Stabilitetsprov har också gjorts med tio kilos tyngder på sängarnas överkant för att se
om de skulle välta. Även en kontroll av instruktioner, varningstexter och emballage
utfördes för att se om de uppfyllde EN standard.
För det första så saknade några av sängarna varningstexter och hade bristfälliga
instruktioner. Däremot var alla hyfsat lätta att packa ihop. Det gick snabbare att
montera vissa sängar och än andra. Sängen som tog längst tid att montera var en
tältliknande modell som företaget Nomad äger (Bild 4). Själva konstruktionen var
ganska bra och tålig.
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Bild 4: Nomad (aftonbladet 2010)

Bild 5: Baby björn (aftonbladet 2010)

Pogy, Nomad och ABC Design klarade inte säkerhetsstandarden för vältrisken av
sängen. Pogy var den som var sämst eftersom de mjuka kanterna lätt viker sig om
barnet lutar sig (Bild 6). De är endast uppbyggda av tyg. Kanterna som är 35 cm är
också för låga enligt de 60 cm som står i säkerhetsstandarden. Modellen passar bäst
för de allra minsta som inte rör på sig särskilt mycket.

Bild 6: Pogy (aftonbladet 2010)

Nomad och ABC Design hade dragkedjor som var lätta att öppna från utsidan vilket
inte är bra i detta fall. Yngre syskon kan komma åt dragkedjan och öppna den själva,
därför behövs en låsanordning.
Alla sängar klarade däremot kraven för vad sängbottnar ska kunna utstå
hållfasthetsmässigt. De klarade också att undvika klämrisker. Den säng som fick bäst
betyg var en resesäng från Baby björn (Bild 5). (aftonbladet 2010)
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2.4 Madrasstyper
Madrassers egenskaper och den upplevda komforten varierar. Det som är viktigt är
att hitta en madrass som passar för det ändamål den är tänkt för.
Reliever
Reliever

är

ett

viskoelastiskt

material

med

öppen

cellstruktur

som

är

temperaturkänsligt. Detta är bra egenskaper för att ge en bra komfort till madrasser.
Viskoelastiska egenskaper betyder att materialet återgår till sin ursprungliga form
efter hoptryckning, med en viss fördröjning. Releavermaterialet är skönt oavsett om
det är kallt eller varmt i rummet.
Materialet tar lite tid att vänja sig vid eftersom det ställer in sig efter kroppen. Man
kan därför tycka att materialet är lite hårdare i början, men mjuknar mer när fler
stängda celler öppnar sig. Detta är normalt och den tryckavlastande förmågan
påverkas inte. Relievermaterialets densitet/volymvikt ligger på 85 kg/m³ vilket ger en
hög kvalité och stabilitet. Skummet är ofarligt och dessutom kan inte kvalster leva
där, vilket lämpar sig för allergiker.
Nackdelen med materialet är det inte får utsättas för väta eftersom det kan förstöra
materialets egenskaper. Det får heller inte vikas mycket för att det då kan gå av eller
spricka. Madrassen ska rullas eller ligga flat.
Relieverprodukterna uppfyller flera brandvillkor så som BS EN597-1 (cigarett test),
BS EN597-2 (flammande tändsticka) och BS 6807 sektion 2 (antändning nr.5).
Produkterna är också CE märkta som medicinska produkter och uppfyller kraven i
93/42/EEC. (reliever 2010)
Tempur
Tempur är en madrass som har egenskaper som liknar Relievers. Materialet är
viskoelastiskt och har öppna celler, samt är temperaturkänsligt. Materialet består av
100 % flexibel polyuretan. Vanlig polyuretan förlorar snabbt sina egenskaper på
grund av celler med oregelbunden form som trycks ihop vid belastning. Tempurmaterialet har celler som formar sig efter kroppen och anpassar sig utifrån vikt och
temperatur. Elasticiteten i materialet gör att madrassen helt återgår till sin naturliga
form. Densiteten för materialet är 85-110 kg/ m³.
Materialet framkallar inga allergiska reaktioner, baserat på att inga fall hittills har
rapporterats. Tempur använder de mest miljövänliga produkterna och produktions13

metoderna, och materialet innehåller heller inga skadliga ämnen, vilket certifikat
intygar.
Skumplast
Skumplast är ett annat material som passar bra som sängmadrasser. En madrass är
varken bättre för att den är tjockare eller hårdare. Det som är väsentligt är att den ska
vara tung, och tyngden på madrassen avgörs av volymvikten kg/m³. Ju högre
volymvikt desto mer material innehåller madrassen, och mindre luft. Denna höga
densitet gör att madrassen håller längre och kan göras mjukare och mer följsam efter
kroppen. Ryggen stabiliseras så att den blir rak och man slipper få ont. Madrasser
med mindre densitet kan göra att du känner botten för att de inte orkar bära upp
kroppstyngden.
För att ta reda på om madrassen har en bra kvalité kan egna enkla tester göras. Fråga
i butiken efter vilken volymvik madrassen har. Sen kan man prova att trycka ner
fingret i madrassen och hålla i cirka 6-7 sekunder (Bild 7). Om det efter att du tagit
bort fingret finns en liten kvarvarande grop är madrassen av sämre kvalitet (Bild 8).
En madrass med bra kvalitet ska återhämta sig helt och inte lämna kvar några
märken efter intryckningen.

Bild 7: Tryck i madrassen (ideaab 2010)

Bild 8: Liten kvarvarande grop (ideaab 2010)

Det finns fyra vanliga volymvikter som används för madrasser, dessa är:
•

23-25 kg/m³: Detta är en dålig volymvikt. Den fungerar bäst för gästsängar där
ingen ska sova oftare än då och då. Madrassen är ofta hård för att den
innehåller för mycket stärkelse. Madrassen beter sig som en uppblåsbar
luftmadrass som läcker luft. I början är det hårt men efter en natt sjunker man
igenom. Livslängden på en sådan madrass är ca 1-2 år
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•

28 kg/ m³: Madrassen har mer material än föregående, men bör inte användas
som permanent liggunderlag. En person över 70 kg sjunker för lätt igenom
madrassen, därför passar också denna bättre till en gästsäng. Livslängden är
5-6 år

•

35 kg/ m³: Kombinationen av mjukhet och bärighet är bra i denna madrass
eftersom det finns tillräckligt med material. På grund av materialmängden
kan den göras mjukare och är mycket bekvämare att ligga på. Men än så länge
passar den mest för barn och vuxna som inte väger mer än 90 kg. Livslängden
är ungefär 10 år

•

50 kg/ m³: Denna madrass är mycket bra ur komfortsynpunkt. Den har mycket
material och kan göras mjuk. Den passar alla storlekar, från lätta till tunga
personer. Livslängden ligger på 15-20 år för denna variant

Ytterligare finns det madrasser med andra material upp till 110 kg/ m³. Fler exempel
på material är trögskum, kallskum, latex med mera. (ideaab 2010)

2.5 Ergonomi för rygg
Rekommendationer säger att om man böjer ryggen mindre än två gånger per minut i
mer än 30 graders vinkel, är den rekommenderade tidsgränsen 90 minuter, innan
man utsätter sig för stora skaderisker. Om man böjer ryggen mer än 2 gånger per
minut i mer än 30 graders vinkel eller står i en statisk nedböjning i mer än 10
sekunder, klarar man bara av 60 minuter. Både böjer och vrider man ryggen
samtidigt ökar risken för skador ytterligare. (Chengalur, Rogers & Bernard, 2003)
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3. Metoder
Metoder är nödvändigt att använda för ett produktutvecklingsprojekt. Det finns
många metoder att välja på, och alla passar inte för ett och samma projekt. Projektets
karaktär avgör vilka metoder som passar bäst. Detta kapitel kommer att ta upp vilka
metoder som använts under projektets gång.

3.1 Planering

Varje projekt har en plan som strukturerar upp arbetet. Planen kan förändras under
pågående projekt beroende på hur arbetet utvecklas. (Karlsson, Osvalder & Rose,
2008) I planen ingår mål, innehåll och avgränsningar, delprojekt, hur organisationen
ser ut (vem som gör vad), tidsplan samt en kostnadsplan.
Mål:

Projektgruppen skapar mål som alla kan sträva mot. Målen
ska vara så väldefinierade som möjligt.

Innehåll:

Innehållet ska beskrivas på ett tydligt sätt för att alla i
projektgruppen ska få samma utgångspunkt från början.
Eventuella avgränsningar ska också finnas med.

Delprojekt:

Varje delprojekt ska redogöras och bör ha en ansvarig
projektmedlem. Projektledaren väljer vem och med vad
projektmedlemmarna ska jobba med.

Tidplan:

Tidplanen kan visualiseras med ett så kallat Gantt- schema.
Det ska innehålla alla delar i projektet, så att man lätt kan se
när i tiden som man ska göra vad. Schemat består av en xaxel som anger tid och en y-axel som visar aktiviteterna.

Kostnadsplan:

Kostnadsplanen ska utgå från aktiviteterna i tidplanen.
Utöver det ska man även tänka på investeringar i maskiner,
administrativa kostnader mm.

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004)
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3.2 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning ska ge klarhet om vilka lösningar som finns ute på
marknaden och därigenom se vilka behov som finns. Man kan hitta information på
internet, bibliotek och i broschyrer, men också genom intervjuer, enkäter eller
observationer. Intervjuer kan vara delvis strukturerade eller ostrukturerade. En
delvis strukturerad intervju har fördefinierade frågor, och det som kan variera är
ordningen på frågorna eller att följdfrågor ställs under intervjun. Följdfrågorna
möjliggör att det blir lättare att få mer utvecklade svar. Intervjun kan också anpassas
mer efter den som intervjuas. I en ostrukturerad intervju kan många delta på samma
gång. Det är en öppnare intervjumetod och passar bäst när den som blir intervjuad
inte har särskilt mycket kunskap om ämnet. (Karlsson et al. 2008)
Vill man hitta vilka problem som finns med dagens lösningar ska man vända sig till
användarna, deras åsikter och tankar är viktiga eftersom de är kunder som använder
produkterna. Man ska ta reda på varför vissa lösningar uppfyller eller inte uppfyller
behoven och hur man applicerar dessa idéer till den nya designen. När man söker
efter information ska man se på det man hittar med okritiska ögon. Det som man vid
första anblicken inte tror är användbart kan senare i projektet visa det motsatta. En
lösning behöver inte bara användas som det är tänkt, utan kan även kombineras,
skalas ner eller omformas till något nytt användbart. Eftersom marknadsundersökningen ska ligga till grund för projektet uppskattas all input. (Hamrin &
Nyberg, 1993)

3.3 Kravspecifikation

En kravspecifikation innehåller krav och önskemål för den önskade slutprodukten.
Krav är sådant som måste uppfyllas medan önskemål är kriterier som önskas
uppfyllas. När man jobbar med metoder för att få fram nya lösningsförslag kan man
titta på kravspecifikationen. Kolla om de gamla lösningsförslagen uppfyller de
grundläggande kraven, samt hur många av önskemålen som uppfylls. Det är alltså
en mall för hur man vill att slutprodukten ska bli. En väl genomarbetad
kravspecifikation resulterar i sänkta utvecklingskostnader, bättre kvalitets- och
kunskapsöverföring till nästa produktutveckling. Det resulterar också i kortare
utvecklingstid tack vare färre ändringar som blir upptäckta i ett tidigare stadium
under projektet. (Ulrich & Eppinger, 2004)
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3.4 Konceptgenerering
Utifrån olika metoder kan man komma fram till många olika lösningsförslag. Man
önskar ett stort antal lösningsförslag från början, som i slutändan ska gallras ner till
ett. Det finns både klassiska och mer annorlunda metoder som man kan använda sig
av. Många av metoderna inspirerar till att tänka på nya sätt och ur olika synvinklar.

3.4.1 Kontrollmetoden
Kontrollmetoden baseras på en färdig checklista. Ett exempel på en checklista är en
kravspecifikation. Fördelarna med denna metod är att enklare frågeformuleringar
kommer fram som lätt glöms bort, för att de är för självklara. Det är en väldigt enkel
metod att använda, men det finns dock nackdelar. Man ska tänka på att en checklista
aldrig kan vara komplett, en allt för lång lista kan förvilla användaren till att tro att
listan är fullständig. (Johannesson et al. 2004)

3.4.2 Analogitänkande
Analogitänkande är relaterad till metoden brainstorming, men skiljer sig genom att
man använder sig av analogier från icke tekniska och halvtekniska områden vid
idéutvecklingen. Denna metod är till för att man ska tänka annorlunda och icke
konventionellt, att se problemen på nya kreativa sätt. Så här jobbar man med
analogierna:


Förklaring av problemet



En klargörande diskussion om problemformuleringar inom gruppen



Åstadkom analogier och jämförelser med någon av analogierna nedan



Analysera analogierna som tagits fram



Jämför analogierna med problemet



Utveckla en ny idé ur dessa jämförelser



Börja eventuellt om med en ny analogityp

Det finns fyra vanliga analogier som heter fantasi-, direkt-, symbol- och personlig
analogi. Två av dessa analogier beskrivs närmare på nästa sida.
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Fantasianalogi
Personen som använder denna metod föreställer sig den bästa möjliga lösningen,
utan restriktioner som ekonomigränser, naturlagar eller liknande. Fantasierna är till
för att utveckla ovanliga idéer.
Direkt analogi
Detta är en metod som försöker hitta likheter från skilda världar med det fenomen
som man undrar över. Exempel på detta kan finnas i djurvärlden, astronomin,
maskinernas värld, idrotten, människokroppen mm. Tanken är att hitta olika sätt för
föremål att användas, än på det traditionella sättet.
(Johannesson et al. 2004)

3.4.3 Katalogmetoden
En av de enklaste metoderna för idégenerering är just denna. Katalog- eller
litteraturmetoden som den också kallas är ett bra stöd till kreativt tänkande.
Metoden är mycket vanligt och går ut på att man söker information i litteratur,
tidningar, internet osv. Man kan på ett systematiskt sätt undersöka hur andra löst
samma eller liknande problem eller så söker man mer ostrukturerat efter idéer och
inspiration. De olika inspirationskällorna kan till exempel vara:
•

Produktkataloger

•

Broschyrer

•

Facktidskrifter

•

Fackböcker

•

Patentskrifter

•

Företagsintern information

•

Design- tidsskrifter

•

Modemagasin

(Johannesson et al. 2004)
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3.4.4 Intervju
Det finns något som kallas halvstrukturerad intervju och används för att ta reda på
vilka behov som finns för projektet. Intervjuaren har förutbestämda frågor där
ordningen på frågorna kan variera och följdfrågor är tillåtet. Under ostrukturerade
intervjuer ställs frågor till testpersonen som öppet får uttrycka sina åsikter.
Intervjuaren har också möjlighet att kontrollera diskussionen. Detta sätt att intervjua
passar bäst om den intervjuade inte har mycket kunskap om ämnet. Intervjuer kan
utföras både i grupp eller med en person i taget. Gruppintervjuer är bra om
personerna i gruppen vågar prata öppet och ger kommentarer som leder till nya
anfallsvinklar för gruppen. Det svåra med gruppintervjuer är om personerna i
gruppen inte känner sig bekväma eller vågar säga vad de tycker. (Karlsson 2008)

3.4.5 Osborns idésporrar
Denna metod fungerar bra för individuellt idéskapande. Den består av ett stort antal
allmängiltiga frågor som kan användas på det framtagna idématerialet. Endast en
fråga i taget ska ställas på problemet. Var inte restriktiv när idéer framtas, utan ge
varje association en chans. Förslag på frågor som kan ställas:
Förstora?

Lägga till något? Starkare? Större frekvens? Resligare? Fler
ingredienser? Multiplicera? Etc.

Förminska?

Ta

bort

något?

Lättare?

Mindre

frekvens?

Mindre?

Långsammare? Dela upp?
Ersätta?

Något annat istället? Annat tillfälle? Annan process?

Omplacera?

Annan inbördes ordning? Annan plats? Ny ordningsföljd?
Andra storleksförhållanden?

Göra tvärtom?

Motsats? Upp och ner? Åt andra hållet? In och ut?

Kombinera?

Blandningar? Olika sorter? Kombinera idéer? Byta åsikter
och verkan?

Andra användningar?

Nytt sätt att använda det på? Andra användningar om
ändringar görs?

(Johannesson et al. 2004)
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3.5 Konceptval
När man har alla lösningar ska dessa först gallras ner till ett par stycken. De
återstående lösningarna som tagit sig igenom gallringsmetoderna ska vidareutvecklas var för sig, för att sedan ytterligare gå igenom gallringar till att endast en
lösning kvarstår. Det finns många gallringmetoder att välja på, därför ska metoderna
väljas utifrån hur lösningarna ser ut. Vissa passar bättre för ett stort antal lösningar
medan andra passar bättre för mindre. Ju längre man kommer i gallrings- processen
desto mer förfinade metoder kan användas. Från börjar gallras omöjliga,
oekonomiska eller helt enkelt för galna idéer bort. På slutet uppfyller ofta
lösningarna många av önskemålen och bör därför gallras med hjälp av olika betyg,
där en vinnare träder fram.

3.5.1 Grupperingsmetoden
Denna metod lämpar sig bra för en stor mängd framtagna lösningsförslag. Förslagen
bedöms utifrån hur väl de uppfyller huvudkraven, som till exempel kan vara
tekniska och/eller ekonomiska krav. Tanken är att alla förslag ska få en chans
eftersom de måste begrundas, diskuteras eller bedömas. Förslag elimineras beroende
på vilket betyg det får. Tabell 1 på nästa sida är ett förslag på hur alla parametrar kan
delas in.
Grupperingskala:
3 = Uppfyller säkert kravet
2 = Uppfyller troligen kravet
1 = Uppfyller knappast kravet
0 = Uppfyller inte kravet
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Tabell 1: förslag på hur tabellen kan användas
Förslag

Tekniska poäng

Ekonomiska poäng

Arbetas vidare
med

1
2
3
4
osv.

Det går också bra att använda sig av en annan grupperingsskala som relateras till hur
bra eller intressant lösningen verkar vara. Vilka lösningar man väljer att gå vidare
med kan till exempel ha betyget 2 och uppåt i grupperingsskalan. Även andra
huvudkrav kan användas beroende på vad man vill betygssätta. (Johannesson et al.
2004)

3.5.2 Jämförelsemetoden
Metoden används för att parvis bedöma, i det här fallet, de viktigaste önskemålen
sinsemellan. Man betygsätter utifrån vilket av de två önskemålen som är viktigast
eller om de är lika viktiga (Tabell 2). (Johannesson et al. 2004) Önskemålet får en 2.a
om det är viktigare och det andra får då automatiskt en 0:a. Är önskemålen lika
viktiga får båda en 1:a.

Tabell 2: Viktmatris mellan önskemål A och B
A

B

Summa

Vikt

A

1

2

3

3/4=0,75

B

0

1

1

1/4=0,25

4

4/4=1.0
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Önskemålens viktpoäng multipliceras sedan med poängen för hur väl lösningarna
uppfyller önskemålen i en stor vikttabell (Tabell 3).

Tabell 3: Vikttabell innehållande viktmatrispoäng och önskemålspoäng summerade
Vikt

Lösning 1

Lösning 2

A

0,75

4

3,00

3

2,25

B

0,25

4

1,00

5

1,25

Summa

4,00

3,50

3.6 Konceptutveckling

Detta är sista steget i utvecklingsfasen. Sängens återstående delar knyts ihop till en
helhetslösning. Slutliga lösningen detaljutvecklas och exempelvis CAD modeller
utformas. CAD modeller är bra för att lättare kunna visualisera hur den verkliga
sängen kan komma att se ut.
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4. Nulägesbeskrivning
För att lättare förstå hur Strams sängar fungerar och ser ut idag kommer en
beskrivning av dem i detta kapitel.

4.1 Sängmodeller

Idag säljer Stram sex olika modeller av gästsängar som heter Compact, Sussi,
Exclusive, Perfect, Optimal och Comfort, från enkel modell till mer avancerad i den
ordningen (Stram 2010). Priset till återförsäljarna för den enklaste modellen
(Compact) är ca 293 kr och då kostar sängen ute i butik ca 300 kr. För den mest
avancerade modellen (Comfort) får återförsäljarna betala ca 530 kr och ute i butik ca
1000 kr.
Alla sängar levereras med en madrass i differentierande tjocklek av polyuretan. De
olika storlekarna är; en vanlig slät 5 cm tjock polyuretan- skummadrass samt en 5, 7
eller 10 cm tjock polyuretanskummadrass med toppar (Bild 9). Alla madrasser är 80
cm breda eftersom de ska passa ytterramens storlek. De vanliga madrasserna har en
volymvikt på 18 kg/ m³ och de brandklassade 21 kg/ m³.

Bild 9: Polyuretan- madrass och fästarm (v) och ”toppig” madrass (h) (Stram 2010)

Gemensamt har alla sängarna ett fast yttermått på stålramen, med en bredd på 80 cm
och en längd på 193 cm, samt att de är försedda med små plaststöd på alla ben (Bild
10). Detta plaststöd ska förhindra sängen från att glida och undvika repor på det
underlag den står på.
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Bild 10: Plaststöd (Stram 2010)

Sängstommarna finns i två olika höjder räknat från backen, exklusive madrass. Den
höga sängen är 33 cm och den låga ligger på 23 cm. Den första presenterade
sängmodellen i Strams sortiment heter Compact och är en hög säng (Bild 11). Den
har en fästarm (Bild 9) som håller ihop sängen i vikt tillstånd. Liggunderlaget består
av metallfjädrar.

Bild 11: Sängram Compact (Stram 2010)

Nästa säng heter Sussi (Bild 12) är snarlik Compact. Det som skiljer dem åt är att
Sussi har små metallkrokar som fästs mellan metallfjädrarna för extra stadga (Bild
13).

Bild 12: Sängram Sussi (Stram 2010)

Bild 13: Metallkrokar
(Stram 2010)
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Exclusive (Bild 14) är första modellen med trälameller som underlag. Trälamellerna
är bågformade och sitter fast i svarta platshöljen på sidorna. Detta är också en högre
modell av säng. Den har en likadan fästarm som på de föregående modellerna.

Bild 14: Sängram Exclusive (Stram 2010)

Perfect (Bild 15) är en av de lägre sängmodellerna. Den är försedd med två ben i
mitten av sängen i stället för ett, som är utrustade med hjul. I ramen sitter det fast ett
gavel- och fotändestöd. Hopvikt rymmer sängen en 5 cm eller 7 cm madrass.

Bild 15: Sängram Perfect (v) och hopfälld med madrass (7 cm) (h) (Stram 2010)

Optimal (Bild 16) har också fyra ben, har hjul på mittenbenen samt håller madrassen
på plats med ett gavel- och fotändestöd. Sängmodellen har också trälameller som
underlag. Det som skiljer Optimal från perfekt är mittsektionen. Optimal har lite
större avstånd mellan mittbenen för att det ska rymmas en tjockare madrass (10 cm) i
hopvikt tillstånd (Bild 16).
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Bild 16: Sängram Optimal (v) och hopfälld med madrass (10 cm) (h) (Stram 2010)

Comfort är den lyxigaste modellen och har en extra stabilitetsplatta i metall emellan
mittbenen (Bild 17). Comforts ben är av den högre varianten. Den har fyra hjul i
mittsektionen, trälameller som underlag och gavel- och fotändestöd.

Bild 17: Sängram Comfort (Stram 2010)

Metallrören i sängstommen bockas med hjälp av en maskin hos Stram. Detta måste
göras manuellt på Optimal och Perfect på grund av den bredare mittsektionen
mellan mittenbenen. Maskinen är anpassad till de enklare modellerna Compact och
Sussi som görs i mycket större volymer. Alla metalldelar är gjorda av stål. Färgerna
på sängramarna är antingen blå, silver eller svart.
Sängarna fraktas hopvikta med en madrass i mitten. De hålls ihop av fästarmen som
knäpps fast på ramens kortändar samt kartong som omsluter båda sidor om sängen.
Hela sängpaketet är inplastat med måtten; 80 cm bred, 95 cm hög och 11 cm djup
(Bild 18). Sängarna fraktas på en standard EUR pall som har måtten 120 x 80 cm. Det
får plats 856 stycken sängar av sängmodellen Compact i en fraktbil. Kostnaden per
bil är 11000 - 12000 kronor.
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Bild 18: Hopvikta sängar (Compact), redo att transporteras (Stram AB)

Inom gruppen vikbara gästsängar konkurrerar Stram främst med två stora företag i
Italien samt ett flertal företag i Kina. Det ena företaget i Italien är Veraflex och har ett
stort sortiment av olika typer av sängar. Allt från barnsängar till våningssängar (Bild
19 och 20) (Veraflex 2010). Det andra företaget är Reti Gritti som också har
våningssängar och vikbara gästsängar (Retigritti 2010).

Bild 19: Hopfällbar bebissäng (Veraflex 2010)
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Bild 20: Våningssäng (Retigritti 2010)

5. Planering
Planering är ett av de viktigaste momenten innan projektet startar. Det ska fastställas
hur länge projektet ska pågå och mer specifikt hur lång tid respektive delmoment får
ta.

5.1 Delprojekt

Projektet är indelat i tre delprojekt. De är storleksreduktion av sängram, underlag
och madrass. Men också fem delmoment har behandlats separat, och med hänsyn till
varandra, i vidareutvecklingen av den slutliga lösningen. Dessa är; ram, ben, detaljer,
material och paketering. Packning/ transport är slutfasen av projektet där alla delar
knyts ihop till den färdiga produkten. En schematisk figur över detta ses nedan
(Figur 1).

Ram
•

Sängram

Ben
Detaljer

•

Underlag

Material

•

Madrass

Paketering

Packning/ Transport

Figur 1: Delprojekt uppdelade i delmoment och sista momentet Packning/ Transport

5.2 Tidsschema

För att visa hur mycket tid projektets alla delar har fått, har ett Gantt – schema
utformats. Den finns i bilaga 1.

5.3 Resurser
Projektet kräver 40 arbetstimmar i veckan, vilket ger 800 arbetade timmar totalt. Det
motsvarar 20 veckors heltidsarbete för en person.

29

6. Analys och problembestämning
Enligt teorin om sömn och sömnproblem (kap 2.1) upptäcker man ganska snabbt att
det är viktigt att få sitt sömnbehov tillfredsställt. Sängen är alltså en viktig del i hur
man mår och lever. Det finns många delar att tänka på för att uppnå en god natts
sömn. Ett problem med Strams sängar som kan störa nattsömnen är volymvikten på
madrasserna. De ligger i underkant för hur stor volymvikt madrasser ska ha för att
man inte ska sjunka igenom. Detta belyser teorikapitlet (kap 2.4) som handlar om de
olika madrasstyperna. Dock är det inte samma regler för gästsängar som för
permanenta. Ska man sova någon enstaka gång i en gästsäng duger det med en
madrass med mindre volymvikt. Något som också spelar in är typen av säng. Det
finns för- och nackdelar med olika sängar (kap 2.2). Strams sängar är ganska låga,
även de högre, och enligt teorin ska en högre säng vara bättre ur många synpunkter.
Det gynnar en gammal människa som har svårt att ta sig i och ur sängen. Ett exempel
på en högre säng är de så kallade continentalsängarna. Sen har vi också en annan
aspekt i det hela, och det är när man ska bädda sängen. I teorin, ergonomi för rygg
(kap 2.6), kan man se att det är ganska ogynnsamt att böja ryggen flera gånger eller
vara i en statisk position under en längre tid. Därför gynnas man också av en högre
säng som gör att man inte behöver böja ryggen mycket.
Ett av de största problemen med Strams sängar är storleken i vikbart tillstånd. De
sängar som levereras med en madrass på 10 cm gör att det blir svårt att transportera
tillräckligt stora volymer i en transportbil som man önskar. Det får inte plats med
speciellt många sängar på en pall med den nuvarande största madrasstorleken.
Den största konkurrerande produkten till vikbara gästsängar är idag luftmadrasser.
Luftmadrasser tar mycket mindre plats både att frakta och att förvara i hemmet. Det
finns dessutom billigare luftmadrasser jämfört med den enklaste/billigaste vikbara
gästsängen. Detta är ett problem, eftersom många potentiella kunder köper en
luftmadrass i stället för en fällbar gästsäng. Ett annat problemområde är designen
som inte särskiljer sig jämfört med de befintliga modellerna som finns ute på
marknaden. Några problem med dagens vikbara sängar kan ses i resultatet av
intervjuerna (kap 6.3).
Det finns inga regler för vilka mått en gästsäng får ha eller hur den ska utformas
säkerhetsmässigt, däremot finns många föreskrifter för hur fällbara barnsängar ska
utformas (kap 2.3). Det är även användbart att tänka på när vuxensängar ska
utformas. Till exempel ska klämrisk beaktas, samt att sängen inte får fälla ihop sig
själv.
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Inom gästsängsbranschen är priset det primära för en kund. Detta märks på att det
säljs flest av de billigare sängvarianterna. De billiga sängarna är behändigast för att
de oftast tar mindre plats och är lättare.

6.1 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen är gjord på internet. Det som undersökts är olika vikbara
och storleksreducerbara produkter, produkter som kan inspirera till nytänkande och
underlag för sängar (bilaga 2). Dagens vikbara gästsängar kan se lite olika ut, men
tittar man på de billigaste varianterna är de snarlika. Det finns varianter som är som
en möbel som man vecklar ut till en säng, men de allra flesta har en vikbar sängram
med tillhörande madrass. Vissa fälls ut från väggen och andra står på golvet.
Tillbehören till stålsängarna varierar och ökar komforten, säkerheten och/eller
bekvämligheten. Det kan vara en ökad höjd på sängen, en huvudgavel, ett
madrasstöd, konstruktioner för ökad stadga, hjul, trälameller som underlag i stället
för stålfjädrar osv. Designen på sängarna varierar lite i form och färg beroende på
prisklass.

6.2 Besök på IKEA

För att hitta olika förpackningsmetoder gjordes ett besök på IKEA. Det undersöktes
hur madrasser, täcken och kuddar paketeras och med vad de paketeras i. Eftersom
målet är att få ner storleken på sängen under transport måste även madrassen
minskas för att det ska kunna uppnås. Det fanns olika metoder för paketering som;
inplastade, inpaketerade i kartong, vakuumförpackade (Bild 21) eller hoprullade
(Bild 22).

Bild 21: Skumgummikudde i naturlig storlek under och i vakuumförpackning ovanför
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Sedan efterforskningar gjorts på internet hittades ett företag som vakuumförpackar
en madrasstyp i deras sortiment. Madrassen är i naturlig storlek 80 cm bred och 7 cm
tjock. Hoprullad i förpackning blev paketet slutligen 30x30x50 cm och väger 8kg. På
hemsidan informerar de om att det är en billig metod att vakuumförpacka pga. att
volymvikten blir mindre. Det går alltså att frakta fler madrasser, vilket sänker
transportkostnaden som sänker priset på produkten till kunden. Något som också är
positivt är att det blir lättare för kunden att ta hem produkten i en liten låda än en
madrass i naturlig storlek. Det negativa är att det tar ca 30 min för madrassen att få
sin naturliga form efter att man har öppnat förpackningen. Det finns också en viss
materiallukt, men som inte är hälsovådlig och kan hålla upp till några dagar.
(Ergotemp 2010)

Bild 22: Madrass utlagd i naturlig storlek och i hoprullat läge (Thebedshop 2010)

6.3 Intervju

I dagsläget finns inga konsumentundersökningar utförda av Stram, därför gjordes ett
intervjuunderlag (Bilaga 3) för att se vad kunder egentligen tycker och vill ha.
Enskilda intervjuer med utrymme för diskussion utfördes, med varierande ålder på
deltagarna, för att få ett så brett spektrum som möjligt av åsikter. Resultatet av
intervjun gav ytterligare aspekter inför lösningsframtagandet. Det resultatet visade
var:
•

De mest köpta sängarna är luftmadrass och vikbar gästsäng, detta för att de är
lätta att ställa undan och billiga
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•

Rangordnat det viktigaste till det minst viktigaste (inför ett sängköp av en
vikbar gästsäng) kommer på första plats; ta liten plats i hemmet, på delad
andra plats kom bra komfort och billigt pris, på tredje plats kom lätt att vika
ihop eller ut och sist och därmed minst viktigt, snygg design

•

De flesta väljer en billigare säng som måste monteras hemma kontra en dyrare
som inhandlas färdigmonterad

•

Några kan tänka sig att köpa en lite dyrare säng där täcke och kudde även
ingår

•

Det maximala priset som kan tänkas betala för en vikbar gästsäng ligger
mellan 400 och 600 kronor. De som kan tänka sig betala 600 kronor förutsätter
att sängen då ska hålla hela livet ut

•

De största problemen med gästsängar idag upplever testpersonerna är att det
är dålig komfort samt att sängen är stor och otymplig

•

De flesta är inte intresserade av en säng som kan omvandlas till en möbel. De
som dock kan tänka sig detta skulle föredra en soffa
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7. Kravspecifikation
Tabell 4: Kravspecifikationen med krav och önskemål
LTU

Kravspecifikation

Ändring K/Ö

8 mars
8 mars

4 Juni

Utveckling av en
vikbar gästsäng

Krav

Ans.

K

1. Geometri
Vara mindre storleksmässigt under transport än

Ö
K
K
Ö
Ö

”Comfort” (80x116x34 cm)
Vara så liten som möjlig under transport
Ha en liggyta i bredd på minst 80 cm i utfällt läge
Ha en liggyta i längd på minst 193 cm i utfällt läge
Ta liten plats i hemmet
Ha höga ben

K
Ö
K

2. Vikt
Väga mindre än “Comfort” (15/16 kg)
Vara så lätt som möjlig
Klara en maxbelastning på 150 kg

K
K
Ö

3. Transport
Smidig att transportera i fraktbil utan utstickande delar
Ska minst få plats 22 stycken sängar på en EUR pall
Få plats så många som möjligt på en EUR pall

K
K
K

5. Säkerhet
Konstruktionen får inte skada människor eller djur
Får inte fälla ihop sig under användning
Vara liten klämrisk

K
Ö
Ö

6. Ergonomi
Ben som minst ska vara 30 cm höga
Hjul för lättare förflyttning
Underlag som är så bekvämt som möjligt

K
K

7. Underlag
Ge stadga
Vara mindre utrymmeskrävande än trälameller
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4 Juni

2 Juni

K
Ö
Ö

Klara påfrestningar på max 150 kilo
Ta så liten plats som möjligt i hemmet
Ge bra komfort

Ö
Ö
Ö

8. Assemblering
Lätt att assemblera
Få delar
Kräver inga specialverktyg

K
Ö
Ö

9. Interaktion
Lätt att fälla ut och ihop
Lätt att bära/dra
Enkel att bädda

Ö
Ö
Ö

10. Underhåll
Underhållsfri
Lätt att reparera och byta ut delar
Kräver inga specialverktyg

K
Ö
Ö

11. Kostnad
Får inte kosta mer än 350 kr till återförsäljarna
Så låg tillverkningskostnad som möjligt
Vara billigast på marknaden

K
Ö
Ö
Ö
Ö

12. Design
Ny slimmad design
Design som håller i många år
Uttrycka säkerhet
Uttrycka kvalitet
Uttrycka användarvänlighet
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8. Lösningsförfarandet
Till att börja med delades projektet upp i tre större delar. Detta för att lättare kunna
fokusera på en del i taget, vilket gör konceptgenereringen enklare. Fokuspunkterna
bestod av:
•

Hur man skulle kunna fälla ihop gästsängen så mycket som möjligt. Men
också ge sängen en ny slimmad design och utveckla eventuella tillbehör.

•

Olika smarta madrasslösningar som gör att madrassen inte ska ta för mycket
plats

•

Ta fram ett underlag som är bekvämt, tar liten plats och är slitstarkt

Det första som gjordes var att fundera ut hur de mest uppenbara lösningarna kunde
se ut. Dessa skissades ner på ett A3 papper för bättre överskådning. Det gav ett stort
urval av snabba, enkla lösningar. När idéerna var slut var det dags at gå vidare med
olika konceptgenereringsmetoder som har applicerats på fokuspunkterna för att
sporra till nytänkande.
En av de första metoderna som användes var katalogmetoden (kap 3.2.3), vilken går
ut på att söka information på internet, i tidskrifter, böcker och så vidare. På internet
undersöktes inte bara olika sängmodeller utan även liknande produkter och
inspirationsprodukter. Materialet som hittades samlades ihop och sparades i ett
dokument för att kunna titta på under fortsatta lösningsframtagandet. Metoden gav
många nya idéer som man kanske inte tänker på i första taget. De fösta lösningarna
som tagits fram modifierades efter det nya materialet som katalogmetoden gett.
Katalogmetoden gav också nya lösningar, vilket gjorde att lösningsförslagen blev
fler.
Kontrollmetoden (3.4.1) var också en av de första metoderna som användes. Den kan
bestå av någon form av lista. I detta fall kravspecifikationen. Alla lösningar, som än
bara var i förstadiet, skulle gärna uppfylla så många krav och önskemål från
kravspecifikationen som möjligt. Därför omformades eller utvecklades lösningarna
utefter

kraven och önskemålen.

Denna

metod gjorde

inte

att

mängden

lösningsförslag ökade, snarare förbättrade de tidigare lösningarna för att få en bättre
kvalité på dem. I detta stadium kändes det ändå som att fler lösningsförslag kunde
genereras med fler metoder.
Analogitänkande (kap 3.4.2) var den tredje metoden som utgår ifrån naturens,
kroppens, rymdens etcetera, egna lösningar. Direkt analogi var den metod som
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applicerades och därför var omgivningen till stor hjälp eftersom den bidrog till redan
färdiga lösningar på vissa problem, som till exempel en liten mekanism, en form eller
kombinationer av mekaniska lösningar. Mest inspiration kom från naturens egna
lösningar. Hur minskar naturen/djuren i storlek? Finns lösningar på saker som blåses
upp? Finns något som vecklar ihop sig? och så vidare. Metoden gav nya lösningar
som alla skissades ner på papper för att få en bättre överskådning.
I det här stadiet hade ganska många lösningar genererats. Därför passade det bra
med nästa metod som heter Osborns idésporrar (kap 3.2.5) som syftar till att vända
på problemet. Lösningarna vändes upp och ner, reducerades, delar kombinerades
och så vidare. När alla lösningar hade genomgått denna metod fanns ett stort antal
lösningar. Nu fanns det tillräckligt med lösningar för att börja med gallringar.
När de fyra fokuspunkterna hade genomgått alla metoder skulle viktningar göras på
respektive del. Alla metoder passade inte för alla punkter, utan metoderna
anpassades till de punkter som lämpade sig bäst.
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9. Val av lösningsförslag
För att få en rättvis bedömning av hur bra lösningarna är kan flera gallringsmetoder
appliceras. De flesta metoder består av någon typ av poängbaserat system som visar
vilka lösningar som bäst uppfyller projektets önskemål.

9.1 Första gallringen

Första gallringen representerar utsållningen av de initiala lösningarna.

9.1.1 Sängstomme, gallring ett
Grupperingsmetoden är den första utsållande metod som applicerats på hela
lösningsunderlaget. De högsta storleksreduktionspoäng får de lösningar som går att
minska mest i storlek, de högsta designpoäng får de lösningar som är designmässigt
mest innovativa och och de högsta komfortpoäng får de lösningar som uppskattas ge
bäst komfort. Betygsskalan för metoden ser ut så här:
3 = Uppfyller säkert kravet
2 = Uppfyller troligen kravet
1 = Uppfyller knappast kravet
0 = Uppfyller inte kravet

Tabell 5: Tabell över de storleksreduktionsförslag som gått vidare med högst poäng
Förslag Storleksreduktionspoäng

Designpoäng Summa

5

3

1

4

12

2

2

4

13

2

3

5

15

1

3

4

16

3

2

5

19

1

3

4
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Figur 2: Skisser på de vinnande storleksreduktionslösningarna

Ovan visas de sex storleksreduktionsförslag på grundstommen (Figur 2) som har
poängsumman 4 eller högre, viket innebär att de gått vidare till nästa gallring (Tabell
5). En liten kort förklaring av lösningarna beskrivs nedan för att underlätta
förståelsen bakom dem.
Lösning nummer 5 är en monterbar variant med lösa delar, dessa assembleras av
kunden själv i hemmet. Antalet och storleken på delarna kan variera beroende på
slutlösning, allt från många monteringssteg till några få.
Nummer 12 har ”kryssben” som kan fällas ihop. De är platta, vilket gör att de tar
väldigt liten plats. Det är rör på långsidorna med tyg över som löper mellan
benparen för minimal platsåtgång. När sängen är utfälld är tyget sträckt.
Nummer 13 går att dela på mitten inför frakt för att minska storleken. Eftersom den
är delbar kan båda sidorna staplas på varandra. Materialet är tunn plåt som bockats
upp på sidorna för att hålla madrassen på plats.
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I nummer 15 skjuts båda sidor om sängen in så att det bara blir en kropp i mitten. De
skjuts ut för användning och in för undansättning. Sängen består av tre block som är
i olika storlek för att passa in i varandra.
Nummer 16 går att vika ihop på grund av leder, med allt från en vikning på mitten
till flera vikningar både horisontellt och vertikalt. Ramen består av stål med ett
ospecificerat antal leder.
Nummer 19 har två sidor i en vågform med löstagbara gavel- och fotändepinnar,
som möjliggör att långsidorna kan skjutas ihop till en ganska platt konstruktion.
Gaveln och fotändan har två stödpinnar var som fästs fast mellan plattorna för
utvikning av sängen. Konstruktionen ska göra att madrassen hålls på plats.

9.1.2 Underlag, gallring ett
Nedan visas de tre underlagsförslag (Figur 3) som gått vidare med summa 4 eller
högre (Tabell 6).

Tabell 6: Tabell över de underlagsförslag som gått vidare med 4 poäng eller mer
Förslag Komfort Storleksreduceringspoäng

Summa

3

3

2

5

6

2

3

5

10

2

2

4

Figur 3: Skisser på de vinnande underlagslösningarna
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Nummer 3 är trälameller som läggs ut i ett stycke på sängramen. Trälamellerna sitter
fast på rad i ändarna med till exempel ett fastnitat band. De är löstagbara för att de
ska kunna vikas ihop och ta liten plats och därmed undvika många lösa delar.
Nummer 6 är remmar som är tillräckligt styva för att hålla en madrass och människa.
Men tillräckligt mjuka för att vara bekväma. Det är ett ospecificerat antal remmar.
Nummer 10 är tyg lagda i lager på lager, där styvheten på tygen ökar ju längre ner
de är. Detta är tänkt ska kunna ge en bra komfort.

9.1.3 Madrass, gallring ett
Nedan visas de fem madrassförslag (Figur 4) som gått vidare med summa 5 eller
högre (Tabell 7). De fullständiga tabellerna och lösningsförslagen kan ses i bilaga 4.

Tabell 7: Tabell över de förslag som gått vidare med 5 poäng eller mer
Förslag Komfort Storleksreduktionspoäng

Summa

1

3

2

5

2

3

2

5

3

2

3

5

5

2

3

5

9

3

3

6

Figur 4: Skisser på de vinnande madrasslösningarna

41

Den första lösningen, alltså nummer 1, är en kombination av madrass överst och
luftmadrass underst.
Nummer 2 är en liknande lösning som ettan förutom att luftmadrassen är innesluten
av den vanliga madrassen. En ventil för uppblåsning finns på utsidan av madrassen.
Nummer 3 är en enkel luftmadrass som blåses upp antingen manuellt eller om
möjligt, en självuppblåsningsmekanism.
Nummer 5 är en dubbel luftmadrass som blåses upp antingen manuellt eller om
möjligt, en självuppblåsningsmekanism. En höjdmässigt dubbel luftmadrass ger
bättre komfort än en enkel.
Nummer 9 är en vakuumförpackad madrass. Figuren visar exempel på att en stor
rund produkt kan bli så pass liten.

Nästa steg var att utveckla alla vinnande lösningarna av grundstommen (ramen) för
att få en tydligare bild av hur den kan fungera. I utvecklingsarbetet av ramen
behövdes hänsyn tas till de olika underlagslösningarna samt madrasslösningarna.
Ben och eventuella tillbehör till sängen skulle kombineras ihop med den slutliga
lösningen. En genomgående tanke som fanns under utvecklingsarbetet av
lösningarna var verklighetsanknytningen, hur ska den här sängen kunna användas?
Kan den bli för dyrt att tillverka? Hur gör man den mindre? Osv. Det resulterande
materialet presenteras i nästa gallringsavsnitt.

9.2 Andra gallringen
Andra gallringen representerar utsållningen av de förbättrade lösningarna från
gallring ett.

9.2.1 Sängstomme, gallring två
Den första lösningen är en löstagbar säng i två delar (Figur 5). Rören i mitten med
hålen i, fäster båda rörhalvornas ändar med varandra med en ”klick”-lösning. Hålen
möjliggör justering av längden på sängen. Det är en bra lösning för att lättare kunna
montera ner sängen. Det är också praktiskt att kunna justera storleken om man ska
ha ett barn/ungdom som ska sova över. Bara underlag 3 och 6 fungerar till denna
modell eftersom underlag 10 kräver en sträckning av tyget på en fast ramstorlek. De
två hålen på vardera rörhalva symboliserar hålen där benen ska sitta fast.
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Figur 5: Förslag på lösning 5

Den andra lösningen har runda stålrör med en teleskopfunktion vilket gör att
sängens längd kan minskas till hälften när den ska fällas ihop (Figur 6). Benen viks
upp och storleksmässigt kvarstår en ram där madrassen eventuellt kan läggas för
minimal storlek under transport. Underlag 3 och 6 fungerar bra, men 10 kan inte
användas pga. sträckningen av tyget som går förlorat i och med teleskopfunktion.

Figur 6: Förslag på lösning 12

Lösning nummer tretton är en delbar variant. Fästanordningen ses i förstoringen,
längst till höger, i figur 7. Några skruvar måste även finnas med för stabilitet i
anordningen. Den ena delen hakas fast i den andra och en skruv skruvas rakt igenom
fästanordningen. För minskning av vikt finns hålrum i underlaget i stället för hela
ytor som på den gamla lösningen. För paketering läggs båda delarna ihop. Endast
underlagslösning 3 är möjlig på grund av att mittenpinnarna hindrar de andra
lösningarna för att kunna fungera.
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Figur 7: Förslag på lösning 13

Fjärde lösningen är en utdragbar variant (Figur 8). Båda sidor kan fällas in och dras
ut. Trälameller sitter redan fast som underlag. Detta är enda underlagslösningen som
kan fungera för att man med gummiremmar måste kunna sjunka ner.
Nedsjunkningen begränsas av mittendelens ram. Hålrum för ben finns också utsatta.

Figur 8: Förslag på lösning 15

Modell fem är en slimmad lösning. Den fälls ihop på det sätt som på bilden i figur 9.
Lösa ben kan fraktas i ramens mellanrum för att spara plats. Ben fästs på sex ställen
för maximal stabilitet på en så pass tunn ram. Underlag 3 och 6 fungerar för
modellen. Underlag 10 skulle kunnat fungera om det inte var så att man då manuellt
måste sträcka tyget när sängen viks ut.
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Figur 9: Förslag på lösning 16

Sista lösningen har ett mer innovativt designmässigt utseende (Figur 10). Vågformen
finns kvar från föregående lösning men är nu i gaveln och fotändan i stället för på
sidorna. För att den inte ska ta för mycket plats har rören på långsidorna
teleskopfunktion och går att ta loss från gaveln och fotändan. Underlagslösning 3 och
6 fungerar även till denna lösning, men inte underlag 10 av samma anledning som
för ramlösningen ovan.

Figur 10: Förslag på lösning 19

Utifrån kravspecifikationen (Tabell 4) gjordes en jämförelsematris som kan ses på
nästa sida (Tabell 8). Man jämför de olika önskemålens viktighetsgrad gentemot
varandra. I den vänstra kolumnen börjar man med det första önskemålet och jämför
viktighetsgraden mot alla vågräta önskemål i tur och ordning. Då får man en
poängsumma som, efter alla jämförelser gjorts, delas med de sammanlagda
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summorna, vilket ger en viktpoäng. Betygsskalan ses nedan; en 2:a innebär att
önskemålet i den vänstra kolumnen är viktigare än det vågräta. En 1:a får önskemål
som är lika viktiga och en 0:a om önskemålet i den vågräta raden är viktigare än den
i vänstra kolumnen. Den slutliga viktpoängen som alla önskemål får implementeras i
en vikttabell. De viktigaste önskemålen (utifrån hur man vill att slutprodukten ska
bli) hämtades från kravspecifikationen. De önskemål som jämfördes var:
Tr = Vara så liten som möjlig under transport
Pl = Ta liten plats i hemmet
Lä = Vara så lätt som möjlig
As = Lätt att assemblera
Fd = Få delar
De = Design som håller i många år
Betygsskala:
2 = Viktigare
1 = Lika viktigt
0 = Mindre viktigt

Tabell 8: Jämförelsematris på önskemål
Tr

Pl

Lä

As

Fd

De

Summa

Vikt

Tr

1

2

1

2

2

2

10

10/36=0,28

Pl

0

1

2

2

2

2

9

9/36=0,25

Lä

1

0

1

1

2

2

7

7/36=0,19

As

0

0

1

1

2

2

6

6/36=0,17

Fd

0

0

0

0

1

2

3

3/36=0,08

De

0

0

0

0

0

1

1

1/36=0,03

36

36/36=1.0

Önskemålens viktpoäng från föregående matris multiplicerades sedan med poängen
för hur väl storleksreducerbarhetslösningarna uppfyller önskemålen. Betygsskalan
för det finns nedan; den löper från en 1:a till en 5:a beroende på hur väl lösningen
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uppfyller önskemålet. En 1:a får den lösning som inte uppfyller det givna
önskemålet. En 5:a får lösningen som uppskattas uppfylla önskemålet mycket bra.
När poängen multiplicerats med betygen resulterar detta i en poäng med två
decimalers exakthet. För alla lösningar summeras dessa poäng ihop individuellt till
en slutlig summa. Vikttabellen för detta ses på nästa sida (Tabell 9).
Betygsskala:
5 = Uppfyller önskemålet mycket bra
4 = Uppfyller önskemålet bra
3 = Uppfyller önskemålet ganska bra
2 = Uppfyller önskemålet dåligt
1 = Uppfyller inte önskemålet

Tabell 9: Vikttabell på storleksreducerbarhetslösningarna
Vikt

Tr

0,28

4

1,12

4

1,12

3

0,84

2

0,56

5

1,40

3

0,84

Pl

0,25

4

1,00

4

1,00

2

0,50

2

0,50

5

1,25

2

0,50

Lä

0,19

5

0,95

5

0,95

3

0,57

2

0,38

5

0,95

3

0,57

As

0,17

3

0,51

5

0,85

3

0,51

4

0,68

4

0,68

3

0,51

Fd

0,08

3

0,24

4

0,32

5

0,40

4

0,32

5

0,40

3

0,24

De

0,03

3

0,09

3

0,09

2

0,06

3

0,09

3

0,09

2

0,06

Summa

3,91

4,33

2,88

2,53

4,77

2,72

Den vinnande lösningen är förslaget på lösning nummer 16 (figur 9). Den tar väldigt
liten plats, har få delar och kräver knappt någon egen montering. Den stämmer också
bra in på vad intervjupersonerna önskar av en gästsäng. Nästa steg i utvecklingen
var att utifrån sängramen välja passande underlag och madrass.
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9.2.2 Underlag, gallring två
De olika underlagen (figur 11) är presenterade med för och nackdelar nedan.

Figur 11: Underlag 3 (Träspjälor), underlag 6 (gummiremmar) och underlag 10 (tyglager)

Underlag 3
Fördelar: Trä har bra hållfasthet. Det flexar bra för god komfort.
Nackdelar: Tar större plats i sängpaketet eftersom de måste göras ganska tjocka och
något böjda. Lamellerna kan inte formas individuellt för olika styvheter.
Underlag 6
Fördelar: Har bra hållfasthet trots smala remmar. Ger en god komfort pga. att de kan
anpassas efter kroppen. De kan sträckas individuellt och olika beroende på var
trycket från kroppen är som högst respektive lägst.
Nackdelar: Innehåller flera delar i och med fästanordningen. Gummi åldras.
Underlag 10
Fördelar: Kan ge god komfort med korrekt sträckning av tyglagren. Tar liten plats.
Nackdelar: Svårare att hålla ren. Finns risk för att fastna mellan tygen. Passar inte bra
till ramlösningen för att tygen måste sträckas manuellt av användaren när sängen
fälls ut.
Efter noggrann avvägning av för och nackdelar blir det tydligt att lösning nummer 6
(gummiremmar) är den bästa underlagslösningen. Den har många fördelar med få
och inte lika betydande nackdelar. Största fördelen är framförallt att remmarna har
bibehållen komfort trots den minimala storleken. Gummimaterialet kan blandas till
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önskade hållfasthetsegenskaper samt vara strävt. Strävheten är perfekt för att hålla
en madrass på plats.

9.2.3 Underlag, gallring två
De olika madrasslösningarna (figur 12) är presenterade med för och nackdelar
nedan.

Figur 12: Madrasslösning 1, 2, 3, 5 och 9

Madrass 1
Fördelar: Kan göras relativt liten.
Nackdelar: Måste blåsas upp inför varje användning. Måste tömmas på luft när den
ska packas ihop. Tenderar att ständigt läcka luft under användning vilket minskar
komforten.
Madrass 2
Fördelar: Kan göras ganska liten.
Nackdelar: Måste blåsas upp inför varje användning. Måste tömmas på luft när den
ska packas ihop. Tenderar att ständigt läcka luft under användning vilket minskar
komforten. Kan vara svårt att komma åt luftventilen. Svår att laga om det går hål i
luftmadrassen.
Madrass 3
Fördelar: Kan göras väldigt liten.
Nackdelar: Måste blåsas upp inför varje användning. Måste tömmas på luft när den
ska packas ihop. Tenderar att ständigt läcka luft under användning vilket minskar
komforten. Luftmadrass ger ett billigare intryck än vanliga madrasser.
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Madrass 5
Fördelar: Kan göras väldigt liten med tanke på storleken i uppblåst tillstånd.
Nackdelar: Måste blåsas upp inför varje användning. Måste tömmas på luft när den
ska packas ihop. Tenderar att ständigt läcka luft under användning vilket minskar
komforten. Luftmadrass ger ett billigare intryck än vanliga madrasser.
Madrass 9
Fördelar: Kan göras väldigt liten. Man kan vakuumförpacka många madrasstyper
med olika material och fortfarande behålla komforten. Man kan vakuumförpacka
både smala och tjocka madrasser och få ett bra resultat.
Nackdelar: Madrassen kan inte minskas i storlek efter bruten vakuumförpackning.
Finns en viss materiallukt efter öppnandet av vakuumpaketet, men som försvinner
efter någon dag.
Efter att en grundlig koll av för- och nackdelar utförts bestämdes det att den bästa
madrasslösningen är nummer 9 (vakuumlösningen). Detta pga. att det finns många
bra fördelar som bland annat gynnar komforten och bibehållen madrasskvalitet.
Dessutom går storleken att minska avsevärt mycket mer än för de andra lösningarna.
Vakuumlösningens fördelar väger definitivt upp mot de nackdelar som finns.
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10. Vidareutveckling av vald lösning
Den vinnande lösningen detaljutvecklas i detta kapitel. Allt som hittills inte blivit
fastslaget färdigställs för en fullständig produkt.

10.1 Sängram

Gästsängen har ett antal leder och fästpunkter. Sängramen är uppdelad i två större
delar som båda har formen av ett tunt ihåligt rör. Diametern på rören är 2,5 cm och
tjockleken 2 mm, samma som på Stram´s nuvarande sängramar. Ju tunnare
rörväggarna kan göras desto mindre kommer sängen att väga.
Det ena röret är bockat på två ställen i 90° så att två hörn bildas. Avståndet mellan
hörnen är 80 cm, vilket utgör ytterbredden på sängen. Längden på röret är 100 cm.
Det andra röret är också bockat på två ställen till 90°, men avståndet mellan hörnen
är för denna del 75 cm. Längden på detta rör är 97,4 cm. Rören är sammanlänkade i
varandra med en M5 skruv så de kan snurra runt den axeln. Tillsammans blir hela
sängen 193,4 cm lång på grund av överlappningen av rören på 4 cm där skruven ska
sitta (Figur 13). Rören ska sitta ganska tätt mot varandra i hopfällt läge. Dock inte så
pass tätt att konstruktionen blir svår att vika ut. Ett lagom avstånd är 0,5 mm på
sidorna och 1 mm på ovansidan. Ramen ska ha insänkningar i skruvhålen så att de
konformade skruvhuvudena kan integreras utan att de sticker ut.

Figur 13: Sängram med mått
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I hopfällt läge ligger den mindre ramhalvan nästan helt an mot den större.
Konstruktionen ser ut som ett U (Figur 14). När sängen ska vecklas ut, vrids den
mindre ramhalvan ut från den större tills de bildar en rektangel. Storleken i hopfällt
läge är 80 cm bred och 100 cm lång. Slutliga emballagestorleken beror på storleken
på underlag, ben och madrass.

Figur 14: Hopfälld sängram

De färger som kommer finnas tillgängliga är svart, vit och grå. Alla är neutrala färger
för att passa alla möjliga hem. Ovanpå färgen ska det finnas ett skyddande blankt
lack som förhindrar skador i färgen.

10.2 Underlag

Gummiremmarna som bedöms kunna göras väldigt tunna tar liten plats och bör
klara hållfasthetskraven utan problem. Detta är approximerat med tanke på dagens
gummiremmar som till exempel används som träningsband. Tjockleken som valts är
0,5 mm och är jämförbart med ännu tunnare tränings- gummiband som finns ute på
marknaden. Eftersom det är många remmar som ska dela på vikten så behövs inte
samma hållfasthet som om det bara skulle finnas några få. De ska ligga på ovansidan
av sängramen och är färdigmonterade när kunden får hem sängen.
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Remmarna måste göras tillräckligt styva för att inte sjunka ner för mycket när en
person lägger sig på dem. På remmarna ska madrassen ligga och därför bör de
kunna svikta något för en bra komfort. Gummi kan göras strävt vilket är en fördel för
att hålla madrassen på plats. Gummiremmarna är vikta i båda ändarna till en ögla. I
öglan sitter en krok fast som ska haka i fästanordningen på ovansidan av ramen
(Figur 15). Detta är inget som kunden ska göra själv, utan de krokas fast innan
leverans för att få rätt sträckning. Sträckningen på remmarna kan anpassas efter hur
en kropp ligger. Man bör ha styvare remmar där större tyngd verkar. Detta
optimerar komforten.

Figur 15: Kroklösning

Antal gummiremmar blir 14 stycken jämnt fördelade över hela sängen. Det är ett
antal mellan Stram´s säng med trälameller (13 stycken) och säng med stålfjädrar (16
stycken). Bredden på varje rem ska vara 6 cm, vilket är samma bredd som på Strams
säng med trälameller. Uträknat kommer mellanrummen mellan varje rem vara 7 cm
som gör att liggytan totalt blir 188,5 cm inom sängramarna (Figur 16). Längden på
själva remmarna kommer vara kortare på ena sänghalvan eftersom ramen är smalare
där. De korta blir ungefär 70,5cm och de långa 75,5 cm.
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Figur 16: Sängram med gummiremmar

10.3 Madrass

Polyuretan som madrassen är gjord av är väldigt luftig och kan därför komprimeras
avsevärt i vakuum. Då har det ingen betydelse om madrassen är 5 eller 10 cm tjock,
båda tjocklekarna kommer att bli tunna efter vakuumpressning. I och med att
madrassen är gjord av ett skummaterial kan den komprimeras till 1/5 av storleken
(lianfengsd.en.made-in-china).

Figur 17: Vakuumförpackad madrass som hänger över sängramen
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När sängen packas ihop ska madrassen hängas över ena sidan av sängen (Figur 17).
Madrassen hålls på plats med den medföljande tygpåsen som träs över hela
konstruktionen. Tygpåsen behöver bara användas av kunden. När sängen fraktas är
sidorna inslagen i kartong liksom Strams andra produkter. Madrassen är redan
inslagen i vakuumplasten och skyddas därför av denna under frakt.

10.4 Ben

Ett av benen kommer sitta fast i konstruktionen och två ben får kunden själv placera
dit. Med en enkel lösning hakas benen fast inför användning, och monteras ner för
undanstoppning. Benen består av ett rör med mindre diameter än ramen (Bild 23).
De är 1,9 cm i diameter och är precis som ramen bockade på två ställen var. Två ben
har exakt samma storlek medan det tredje kommer vara bredare. Däremot kommer
alla ben ha samma höjd vilket är förutsättningen för att sängen ska stå stadigt på
golvet. Höjden kommer vara högre än Stram´s nuvarande sänghöjd. Samtliga ben
ska vara 33 cm mätt från sängramen till golvet och bredden på ett av dem är 66 cm
samt 55,5 cm på de två löstagbara benen.

Bild 23: Ben med plaststöd

Ett stabilitetsrör är fastsatt vågrätt i mitten på mittenbenet eftersom krafterna där
kommer bli större än på benen ute på kanterna (Bild 24). Dessutom är benet långt och
behöver extra stöd. Mittenbenet ska fästas på insidan av sängen, alltså inom
sängramens kanter. Detta gör att man sparar plats och kan behålla den minimerade
storleken på sängen. Benets fästanordning kommer fästas på ramen med en skruv
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genom rör och anordning (Bild 25). Benet stoppas utfälld i en rak position av
fästanordningen. Även dessa skruvar måste vara insjunkna i ramen för att rymmas
mellan ramhalvorna. De lösa benen ska monteras fast på sängen med hjälp av en
huvudgavel och en fotändestöd. Gaveln och stödet är också till för att hålla
madrassen på plats. Höjden på gaveln och stödet är 11 cm.

Bild 24: Mittben med stödpinne

Bild 25: Mittenbenets fästanordning
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En rund utskärning görs rakt genom sängramen på två ställen (ramen visas i figur 18
som ett streckat rör), med ett avstånd mellan hålen på 53,1 cm. Därigenom ska benets
ändar placeras som är formad som ett T sett från sidan. På gavelröret finns ett smalt
långt hål med ett runt större hål ovanför (Figur 18). Sängbenets ena ände förs först
igenom det cirkelformade hålet i sängramen och sedan in i gaveln. Gaveln måste
läggas ner för att benet ska kunna träs in (Figur 19).

Figur 18: Huvudgaveln, sängramen och ett ben

Figur 19: Gaveln förs ner på benet

Sedan ska gaveln dras framåt så att benets ände åker hela vägen ner till gavelns ände.
Därefter vinklas gaveln upp för att åka på plats (Figur 20 och 21). Eftersom inga
skruvar används till denna lösning är det också enkelt att montera ner sängen när
den ska fällas ihop. Bild 26 visar en utskärning av hur benkonstruktionen ser ut, det
gröna är tvärsnittet av material, resten är hålrum.

Figur 20: Gaveln förs fram och sedan upp

Figur 21: Gaveln är uppfälld
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Bild 26 Utskärning av benkonstruktionen

Tillsammans håller gaveln och benet upp varandra. Utskärningarna på gaveln
kommer inte synas eftersom de är på insidan av sängen och döljs av madrassen (Bild
27).

Bild 27: Benfästningsmekanismen
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10.5 Detaljer
På benen kommer det finnas plastknoppar som ska förhindra att sängen glider iväg,
eller att den nöter på golvet. Det finns två typer av plastknoppar. En variant är platt
på undersidan som fästs på mittenbenet (Bild 28). Den ska hjälpa till att hålla benet
vinkelrätt mot golvet. Den andra varianten är rund och följer ytterbenens rör för att
smälta in i formerna så mycket som möjligt (Bild 29).

Bild 28: Den platta plastknoppen

Bild 29: Den runda plastknoppen

Knopparna fästs genom att knäppas på röret. Detta är möjligt för att plasten flexar
och kan därför glida på plats. För att inte knoppen ska glida längs med röret finns ett
hål i röret som motsvarar en utbuktning på plastknoppen (Bild 30). Knopparna är 4
cm långa och finns i färgerna svart och vit.
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Bild 30: Plastknoppen

Eftersom ben och gavlar är fristående delar måste det finnas någonstans att sätta fast
dem när man ska packa ihop sängen. Därför följer det med 4 stycken plasthållare
som knäpps på ramen/mittenbenet och därefter på någon av de lösa delarna (Bild
31). Det finns en storlek som passar att knäppas på det större röret på ena sidan och
mindre röret på andra, samt en annan storlek som är utformad för att passa två
mindre rör, på vardera sidan (Bild 32, Bild 33).

Bild 31: Plasthållare fastknäppta på sängen
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Bild 32: Plasthållare med två storlekar på hakarna. Den mindre över och större undre

Bild 33: Plasthållare med samma storlek på hakarna
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10.6 Packning/ transport
Sängen är utformad storleksmässigt efter en fraktpall, som är 80 x 120 cm. Det
kommer att få plats två sängar på höjden och 23 stycken på längden, vilket innebär
att det totalt får plats 46 sängar på en pall. Nedan visas en bild på hur Stram´s minsta
säng fraktas (Bild 34).

Bild 34: Sängar paketerade och staplade på en pall

När sängen ska packas upp är det första steget att fälla ut ena ramhalvan. Montera
sedan dit ena benet och gaveln. Fäll ut mittenbenet och sist montera andra benet på
sidan

med

andra

gaveln.

Plastknopparna

är

färdigsatta

och

även

underlagsremmarna. Sängen är klar att användas när vakuummadrassen vädrats
enligt råd för vakuumförpackade produkter.
När kunden har använt sängen för fösta gången och ska packa ihop allt, kommer
madrassen att vara mycket större än i vakuumförpackningen. Då ska den
medföljande tygpåsen användas för att samla alla delar på ett och samma ställe.
Sängen packas ihop i hemmet på samma sätt som den var packad från början när den
köptes (Bild 35), men med tygpåsen över hela produkten. Den kommer sitta rätt
slimmat runt sängen som ett fodral för att hålla allt på plats. Tygpåsen har ett
handtag för att man lättare ska kunna bära den.
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Bild 35: Sängen hopfälld, utan madrass i färgerna vit, grå och svart

10.7 Material

Sängen har samma stålmaterial som Strams sängar. Även benen, gavlarna och
fästena som remkrokarna ska haka i är av stål. Alla ståldelar kommer att ha ett
skyddande lack i antingen svart, vitt eller grått.
Madrassen är tillverkad i polyuretanskum. Skummet är lätt och billigt och kan göras
med olika hårdhet och densitet. Överdraget till madrassen är i 100 % bomull och
finns i några olika stilrena mönster.
Underlaget är av tunna gummiremmar med lagom mycket flexibilitet. De har
järnkrokar på varje ände. Järnkrokarna är breda men tunna. De är svarta i den grå
och svarta sängramen, samt vita i den vita sängen.
Hållarna och knopparna till sängen är av plast, därav namnen plasthållare och
plastknopp. Plasten färgas svart eller vit beroende på vilken sängfärg som valts.

10.8 Sängen
Hela sängen inklusive madrass är i hopvikt tillstånd 80,6 cm djup, 100,6 cm hög och
4,8 cm bred (Bild 36). Utfälld är sängen 193,4 cm lång, 80 cm bred och 47 cm hög, från
lägsta punkt till högsta (Bild 37, Bild 38). Vikten är 9 kg för sängen exklusive
madrass. Trots att fraktpallen är 80 cm djup fungerar det att frakta en säng som är
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80,6 cm djup inklusive emballage. Det är precis samma sängmått som Stram
använder sig av i dagsläget.
Remmarna på sängen ligger på utsidan och benen med gavlarna är infällda. När man
använder sängen kommer ett tryck uppstå i mitten i viksektionen. Trycket gör att
mitten vill neråt och sidorna uppåt. Sängen är byggd så att man viker sängen åt
motsatt håll, så att trycket motverkas. Detta gör att sängen inte kan fälla ihop sig.

Bild 36: Hopvikt säng liggandes med vakuumförpackad madrass runt om

Bild 37: Utfälld säng med madrass
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Bild 38: Utfälld säng utan madrass
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11. Utvärdering av slutlig lösning
Huvudsyftet med projektet var att reducera storleken på sängen i hopfällt läge. Detta
har lyckats så pass bra att antalet sängar på en pall kan fördubblas, jämfört med
Strams minsta säng. Med den nya madrasslösningen skulle Stram kunna tjäna in
mest pengar på sängmodellerna med de största madrasserna. Detta eftersom att
skillnaden på hur många sängar som kommer rymmas blir stor. Compact, som är
Strams minsta säng, är 11 cm djup jämfört med den nya utformningen som är 4,8 cm
djup. Det innebär att i och med den nya modellen och en madrass på 10 cm ökar
antalet sängar på pall med 6 ggr, jämfört med Strams största säng. Räknat per frakbil
kommer antalet nya sängar mer än fördubblas, från 856 stycken (Compact) till mer
än 1712 stycken nya sängar. Därmed minskar de fraktkostnaderna lika mycket.
Något som också är bra är de få och enkla monteringsstegen. Sängen består inte av
många eller komplicerade delar vilket gör det enkelt och billigt att tillverka sängen.
De enda mindre lösa delarna är plasthållarna. Men dessa behöver inte dras loss helt
inför användning av sängen. De kan hänga kvar om man inte vill lägga dem någon
annanstans. Vikten på hela sängen blev ca 9 kg, vilket motsvarar vikten på Strams i
dagslägets lättaste säng.
Det svåra var att göra sängen liten även i hemmet. Sängen är inte utformad för att en
fullstor madrass ska få plats när den ska vikas ihop. Därför valdes att en medföljande
påse ska finnas med för att hålla ihop alla delar på ett och samma ställe. Det är en
enkel och billig lösning, speciellt eftersom Stram själva kan sy påsen.
Något som också var svårt var att göra en signifikant designskillnad när man
fokuserar på att den ska vara slimmad. Den begränsande faktorn var storleken på
sängen. Tyvärr kunde jag inte göra för stora utsvävningar designmässigt när målet
var att göra sängen så liten som möjligt. Alla former som inte var raka tog för mycket
utrymme på den nya konstruktionen. Det som dock skiljer sig är utformningen på
ramen där halva sängramen fälls in i den andra, benlösningarna som hakas fast med
hjälp av gavlar, gummiremmar som underlag och små detaljer som plastknopparna
till benen. Den röda tråden finns kvar genomgående inom de nuvarande
produkterna och den nya lösningen, vilket också var tanken.
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12. Diskussion
Något som jag ganska snabbt upptäckte i projektet var problemet med att göra något
litet som begränsas av en faktor. Denna begränsande faktorn var madrassen. Hur
pass liten sängstommen gjordes, var alltid madrassen ett problem. Att undersöka hur
man kan göra en madrass liten är ett projekt i sig, därför hittade jag i dagsläget den
bästa lösningen. Jag var inne på någon slags kombination av luftmadrass och vanlig
skummadrass ett tag, men insåg att det blev mer jobb och mindre storleksreduktion
än vad jag önskat. Att vakuumpressa madrassen får ner storleken på sängpaketet
avsevärt och möjliggör därför fler sängar per pall. Detta gynnar företaget som fraktar
sängen. Jag tror att företaget kostnadsmässigt vinner på att frakta fler sängar, i
jämförelse med vad det kostar att vakuumpressa madrasserna. Kunden vinner också
på detta, eftersom sängpaketet blir mindre att ta hem från butiken. Den enda
nackdelen är att kunden inte kan få tillbaka storleken på förpackningen efter att
vakuumförpackningen brutits. Det medför att madrassen inte kan vikas ihop med
sängstommen på det ursprungliga sättet. Därför löste jag storleksproblemet med en
tygpåse, så att sängstomme och madrass kan packas ihop tillsammans.
Målet med projektet var trots allt att reducera storleken på sängen i vikbart tillstånd,
så att det skulle rymmas mer sängar på en pall. Och detta uppfyllde sängen
definitivt, även om inte alla viktade önskemål kunde tillfredsställas helt.
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13. Rekommendation
Eftersom projektet inte genererade en tillverkningsfärdig produkt kommer företaget
behöva räkna på konstruktionen och vidta andra nödvändiga åtgärder för att
realisera produkten. Jag rekommenderar alltså Stram AB att göra hållfasthetsberäkningar för att försäkra sig om att konstruktionen håller. Det mesta är
bedömningar eller användning av referensstorlekar och inte beräkningar. Det som
jag tycker skulle vara bra är att göra en ordentlig kundundersökning för att ta reda
på åt vilket håll kunder vill att produktutvecklingen ska gå.
Man bör också undersöka om vilka möjligheter det finns för vakuumpressning av
madrasser, hur mycket det kostar och var man kan göra detta. Jag skulle också vilja
rekommendera att titta mer på hur man kan minska storleken på madrasser. Kanske
finns det andra sätt eller metoder för att minska storleken.
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Intervju
Kön:

Ålder:

1. Vilken slags gästsäng skulle du gå och köpa om du hade gäster på besök?
Luftmadrass

Vikbar gästsäng

Bäddsoffa

Riktig säng

2. Varför just den sängen?

3. Vad skulle du tycka är viktigast när du köper en vikbar gästsäng? Rangordna
alternativen 1-5 där 1 är viktigast och 5 är minst viktig.
Billigt pris

Tar liten plats i hemmet

Har bra komfort

Har snygg design

Lätt att vika ut/ihop

4. Om du får välja mellan en vikbar gästsäng som kostar 200 kr och måste monteras
kontra en som kostar 300 kr men är färdigmonterad, vilken väljer du?

5. Om du köper en vikbar gästsäng, skulle du kunna betala mer för att täcke och
kudde ska ingå?

6. Vad är det maximala priset du skulle betala för en vikbar gästsäng?

Bilaga 3, 2(2)
7. Vad tycker du är största problemet/problemen med en gästsäng?

8. Vad är anledningen till att du har/inte har köpt en gästsäng?

9. Om du inte har en gästsäng, vad skulle krävas för att du skulle köpa en?

10. Skulle du kunna tänka dig att köpa en säng som kunde omvandlas till en möbel?

11. Om svaret är ”ja” på fråga 9, vilken slags möbel skulle vara intressant att ha?

Bilaga 4, 1(4)

Gallringsmetod grupperingsmetoden

Bilaga 4, 2(4)
Förslag Storleksreduktionspoäng Designpoäng Summa
1

2

0

2

2

2

0

2

3

1

0

1

4

1

0

1

5

3

1

4

6

1

2

3

7

1

2

3

8

1

1

2

9

1

1

2

10

1

0

1

11

1

0

1

12

2

2

4

13

2

3

5

14

1

2

3

15

1

3

4

16

3

2

5

17

0

3

3

18

0

3

3

19

1

3

4

20

0

3

3

21

0

3

3

22

0

3

3

Bilaga 4, 3(4)

Förslag Komfort Storleksreduceringspoäng Summa
1

0

3

3

2

1

0

1

3

3

2

5

4

2

0

2

5

1

1

2

6

2

3

5

7

0

0

0

8

1

1

2

9

2

0

2

10

2

2

4

Bilaga 4, 4(4)

Förslag Komfort Storleksreduktionspoäng Summa
1

3

2

5

2

3

2

5

3

2

3

5

4

1

0

1

5

2

3

5

6

3

1

4

7

3

0

3

8

3

1

4

9

3

3

6

10

3

1

4

11

0

3

3

