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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Electrolux kylskåpsfabrik i Mariestad. 
Uppgiften var att utveckla nya praktiska funktioner till kylskåpsinredningen. Syftet med dessa 
funktioner är att de ska ge ett mervärde åt användaren. Arbetet är på 22,5 högskolepoäng och 
är en avslutande del av Maskiningenjörsprogrammet på Karlstads Universitet.  
 
I produktspecificeringen som är den första delen av projektet sattes fokus på att söka idéer och 
behov som kylskåpsanvändaren har. Detta gjordes genom att utföra intervjuer med utvalda 
personer. Med detta underlag ihop med Electrolux krav skapades en produktspecifikation som 
användes i konceptgenereringsfasen för att skapa lösningsförslag.  
 
Nästa steg i konstruktionsprocessen var att välja ut de rätta koncepten för vidare utveckling. 
Detta gjordes i ett första steg genom en gallring bland koncepten av Electrolux. Efter detta 
skapades en beslutsmatris så de kvarvarande koncepten kunde rangordnas. Efter flera 
förändringar och omkonstruktioner så återstod till slut tre koncept som togs vidare för fortsatt 
arbete. De tre koncepten var den ”Nedfällbara hyllan”, ”Spegeln” och ”Krokar”. På dessa 
koncept gjordes CAD-modeller, ritningar, prototyper, hållfasthetsberäkningar och 
kostnadskalkyl. 
 
Den ”Nedfällbara” hyllan ska ge användaren en större flexibilitet. Detta görs genom att en 
hylla som kan fällas ner monteras i ett hyllspår på kylskåpets sidovägg. Vid tillfällen då 
kylskåpet innehåller många höga varor kan hyllan fällas upp. När den innehåller många låga 
varor så fälls den ner och kylskåpets innervolym nyttjas bättre. 
 
”Spegeln” skapar bättre insyn och sprider ljuset i kylskåpet. Den placeras på valfria hyllspår 
mot kylskåpets bakre vägg. Den har dock en begränsning genom att den kan bara sitta i 
kylskåp med invändig fläkt. I ett traditionellt kylskåp gör evaporatorn att det skapas imma på 
spegeln när kylskåpet hålls öppet en tid. 
 
Konceptet ”Krokar” skapar möjlighet att hänga upp varor i kylskåpet. Det som hängs upp kan 
vara nät med lökar eller påsar med grönsaker. Genom att hänga dessa så utnyttjas kylskåpets 
innervolym bättre. 
 
Electrolux kan fortsätta detta arbete genom att tillverka prototyper enligt ritningar och i rätt 
material. Dessa kan sedan utsättas för tester och eventuellt omkonstrueras för att 
avslutningsvis sättas i produktion. 
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Abstract 
 
This dissertation has been done in cooperation with Electrolux factory of refrigerators in 
Mariestad. The task was to develop new practical functions to the interior of the refrigerator. 
The purpose of the functions is to give the user a surplus value. The dissertation corresponds 
with 15 week of full-time work and it is an ending of the education of Mechanical engineering 
at the University of Karlstad. 
 
The work began with a searching of ideas and functions that the user have a need of. This was 
done by interviews of selected persons. A product specification was made of the basic data 
from the interviews together with Electrolux demands. This specification was used in the next 
step of the work, to create concepts. 
The work went on in the process of constructing by choosing and develops the best concepts. 
In the first step Electrolux sorted out many concepts. A decision-matrix was created were the 
remaining concepts could be ranked. At the end, after several changes of the constructions the 
work was continued with only three of the concepts. The three concepts were the turn-down 
shelf, the mirror and the hooks. The result of these concepts was shown in CAD-models, 
drawings and prototypes. Calculations were done for the construction and the cost.  
 
The turn-down shelf will give the user more flexibility. It will be mounted in the deepening 
for the shelf at the sidewalls of the interior. On those occasions when the refrigerator contains 
a lot of high goods the shelf can be turned up. It can be turned down when the refrigerator 
contains a lot of low goods which will lead to that the inside volume will be better used. 
 
The mirror will give the user overview and it will also spread out the light in the refrigerator. 
It has a limitation; it can only be used in a refrigerator which is constructed with a fan. A 
traditional refrigerator will made the mirror misted over when its door is open for a while. 
 
The hooks create a possibility to hang up goods in the refrigerator. The goods which may be 
hanged up are net with unions and bags with vegetables. The use of the inside volume in the 
refrigerator will be better. 
 
If Electrolux want to move further with these concepts, they can make prototypes of the 
drawings and in correct material. Those can be exposed to tests and the construction may also 
be improved. Finally the concepts can be taken in productions.  
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1. Inledning 
 
Examensarbetet är en avslutande del i Maskiningenjörsprogrammet på Karlstads Universitet.  
Arbetsuppgiften är att utveckla nya funktioner inom området kylskåpsinredning. Arbetet 
omfattar 22.5 högskolepoäng och sträcker sig över perioden september 2007 till januari 2008. 
 
Examinator vid Karlstads Universitet är Nils Hallbäck och handledare är Lars Jacobsson, båda 
vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap. 
 
Arbetet utförs i samarbete med Electrolux i Mariestad. Handledare på företaget är Per-Arne 
Svantesson. Electrolux är världens största tillverkare av vitvaror, de tillverkar också övriga 
typer av hushållsmaskiner. Vid Electrolux Mariestadsfabrik tillverkas kompressordrivna kyl-, 
frys-, och kombiskåp av ca 1000 anställda. Examensarbetet utförs på 
produktutvecklingsavdelningen där det arbetar 40 personer. Fabriken i Mariestad tillverkar 
400 000 enheter om året och är Europas största kylskåpsfabrik. 
 
Electrolux Mariestadsfabrik arbetar kontinuerligt med att utveckla nya funktioner som tillför 
ett mervärde för användaren. Detta är en viktig del för att Mariestadsfabrikens produkter ska 
kunna konkurrera med övriga vitvarutillverkare på marknaden. Funktionerna i 
kylskåpsinredningen som examensarbetet ska leda till är tänkt att bidra till denna utveckling.          
 
De nya funktionerna för kylskåpsinredningen ska presenteras i form av: 

• CAD-modell 
• Ritningar 
• Skriftlig och muntlig rapport. 
• Fungerande prototyp. 
• Kostnadskalkyl och uppskattat investeringsbehov. 

 
 
Rapportens första del beskriver konstruktionsprocessens olika steg, beräkningsmetoder, 
materialteori och kostnadskalkyl.  
I resultatet visas skisser från konstruktionsprocessen av utvalda koncept. Här visas även 
koncepten i form av CAD-modell, ritningar, resultat av beräkningar, materialval och 
kostnadskalkyl.  
Vidare görs en utvärdering av arbetsmetoder, beräkningsmodeller och andra problem som 
uppstått i samband med arbetet. Rapporten avslutas med slutsatser och tackord. 
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2. Genomförande 
 
I denna del beskrivs konstruktionsprocessen i dess olika steg. Ett stort arbete lades ner på att 
finna många lösningsförslag. Vidare presenteras materialteori och beräkningsmetoder, för att 
ge förståelse och insikt i de valbara materialens egenskaper och hur beräkningar gått till. Det 
som avslutar genomförandedelen är tillvägagångsättet för kostnadskalkylen.  
 

2.1 Konstruktionsprocessen 
För att projektet skulle fortlöpa så systematiskt som möjligt så delades konstruktionsprocessen 
in i följande steg: 

• Produktspecificering 
• Konceptgenerering 
• Utvärdering och val av koncept 
• Detaljkonstruktion 
 

Produktspecifikation 
Konstruktionsarbetet startades med att identifiera de kriterier som skulle gälla för funktionen i 
kylskåpsinredningen. Dessa kriterier grundar sig på kunskaper hos kylskåpsanvändare och 
krav ställda av Electrolux i Mariestad. Den information som erhölls av detta utmynnade i en 
produktspecifikation i form av krav och önskemål. 
 
Intervjuer av kylskåpsanvändare utfördes. För att få en så stor bredd på intervjuerna som 
möjligt, så gjordes en kategorisering av användarna. De önskvärda användarna kan dels vara 
en viss personlighetstyp eller tillhöra en viss social grupp. Frågan som ställdes till dessa 
personer var: Vad saknar du i ditt kylskåp? De intervjuade svarade på frågan genom att 
utrycka ett önskvärt behov eller ett eget konkret utvecklat koncept med en eventuell skiss. Ett 
sådant konkret förslag togs direkt vidare till utvärderingsfasen.  
 
Intervjukategorier: 

• Kreativ och konstnärlig person. Denna person begränsas oftast inte av tekniskt 
tänkande. 

• Tekniskt kunnig person. Har troligtvis sett många tekniska lösningar och kan applicera 
dessa på en kylskåpsinredning. 

• Person över 50 år. Kännetecknas av stor rutin på kylskåpsanvändning. 
• Person under 30 år. Ung person som tänker i nya banor. 
• Barnfamilj. Stor användare av kylskåpet. 
• Vitvaruförsäljare. Får mycket idéer från kunder. 
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De framtagna kriterierna sammanställdes i en produktspecifikation (se figur 1). Där går det 
också att utläsa om kriteriet är ett krav eller önskemål. 
 

Kriterie-
nummer 

Kriterium Krav eller 
önskemål 

1 Mått ska anpassas till innermått på befintlig inredning. Krav 
2 Funktionen ska passa in och vara väldesignad. Krav 
3 Funktionen ska ge ett mervärde för brukaren. Krav 
4 Funktionen ska vara självinsäljande. Önskemål 
5 Eventuella hyllor måste dimensioneras för en last på 25 kg.     Krav 
6 Befintligt material som Electrolux använder i andra artiklar idag skall nyttjas. Krav 
7 Produkternas prestanda får inte påverkas av de nya inredningsdetaljerna. Krav 
8 Artikelkostnad ställs i paritet med jämförbar artikel i dagens produktion. 

Investeringskostnad får inte överstiga 500 000 Sek/artikel. 
Krav 

9 Artikeln ska passa in i dagens produktionsupplägg i Mariestadsfabriken. Krav 
10 Funktionen ska ge bättre belysning. Önskemål 
11 En bättre anordning för grönsakslådan. Önskemål 
12 Funktionen ska ge bättre möjlighet till insyn vid fullastade hyllor. Önskemål 
13 Funktionen ska ge bättre åtkomlighet. Önskemål 
14 Funktionen ska ge mer utrymme. Önskemål 
15 Funktionen ska ge svalmöjlighet. Önskemål 
16 Funktionen ska ge bättre förvaring av småsaker. Önskemål 
17 Fler lådor. Önskemål 
18 Inredningen ska ha ett robust intryck. Önskemål 
19 Större flexibilitet i kylskåpet. Önskemål 
20 Funktionen ska förhindra att flaskor tippar vid öppnande av dörr. Önskemål 

Figur 1. Produktspecifikation 
 
Konceptgenerering 
I denna fas sattes fokus på kreativitet. Målet var att 50-60 lösningar som uppfyllde 
produktspecifikationen skulle genereras. Dessa lösningsförslag kunde sedan Electrolux i 
Mariestad välja bland. Genom att generera så många förslag kartläggs stora delar av de 
lösningar som finns. Detta leder till att sannolikheten för att någon bra lösning utelämnas 
minskar. Här användes såväl kreativa som systematiska metoder för att skapa så många 
lösningsförslag som möjligt. 

 
 
Figur 2. Ett lösningsförslag där ett hyllplan är utformat som ett jalusi och kan skjutas fram 
vid behov. 
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Ett sätt som användes för att skapa lösningar var en typ av brainstorming. Alla idéer skrevs 
ner, även sådana som ansågs omöjliga, dessa kunde eventuellt senare vidareutvecklas till 
möjliga lösningar.  
Ett annat tillvägagångssätt var att intervjua användare detta gav vetskap om vilka behov som 
finns, det gav också direkta lösningsförslag. Behoven användes som starthjälp vid 
brainstorming. 
En systematisk metod som användes var undersökningar av matvarubutikers förvaring av 
varor. 
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Utvärdering och val av koncept 
Efter att 52 lösningsförslag genererats (se bilaga B1-B52) så presenterades dessa för 
handledare på Electrolux. Denne gick igenom lösningsförslagen och sorterade bort tidigare 
kända koncept och de som ansågs för dyra.  
För att välja ut de rätta koncepten bland de kvarvarande förslagen så gjordes en beslutsmatris 
med viktade urvalskriterier (se figur 3). Först sattes ett antal kriterier upp med hjälp av 
produktspecifikationen. Dessa kriterier viktades mot varandra i en viktbestämningsmatris (se 
bilaga B53). Resultatet av denna matris gjorde att kriterierna kunde skalas upp och varje 
kriterium hade nu en egen vikt (se bilaga B54). Med kriterierna och dess vikt insatta i 
beslutsmatrisen så kunde bedömning göras för varje kriterium och lösningsförslag. Efter detta 
kunde förslagen rangordnas och de sannolikt bästa koncepten kunde väljas. 
Frågeställningen för varje kriterium utfördes enligt nedan. Varje fråga besvarades och 
bedömdes med plus, minus eller noll. Kriterium A-I jämförs med ett idag existerande 
standardkylskåp. 
 

A) Förbättrad/försämrad belysning? 
B) Bra/dålig användarvänlighet? 
C) Förbättrad/försämrad insynsmöjlihghet? 
D) Förbättrad/försämrad åtkomlighet? 
E) Förbättrat/försämrat volymsutnyttjande? 
F) Förbättrad/försämrad förvaring av varor? 
G) Stor/liten flexibilitet? 
H) Ökad/minskad energiförbrukning? 
I) Ökad/minskad Handikappvänlighet? 
J) Kostnadsnivå på produkt? Hög/medel/låg 
K) Kostnadsnivå på investering? Hög/medel/låg 
L) Ger det ett mervärde? Ja/kanske/nej  
M) Är det självinsäljande? Ja/kanske/nej 

 
Koncept nummer Kriterium 

ref 3 23 30 32 34 36 39 42 45 46 50 52 
A) Belysning (v = 3) 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 
B) Användarvänligt (v = 7) + + - + + 0 + + + + + + 
C) Insynsmöjlighet (v = 9) 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 0 
D) Åtkomlighet (v = 8) 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - + 
E) Volymsutnyttjande (v = 8) 0 + 0 0 0 - 0 0 + 0 0 - 
F) Förvaring (v = 3) 0 + 0 0 0 0 0 + + + + + 
G) Flexibilitet (v = 3) + + 0 + 0 + + 0 + - 0 + 
H) Energipåverkan (v = 1) 0 0 - 0 0 + 0 0 0 0 0 0 
I) Handikappvänligt (v = 5) 

D
A
T
U
M 0 - + + + 0 + 0 0 0 0 0 

J) Produktkostnad (v = 9)  0 0 - 0 - - 0 + - 0 0 + 
K) Investeringskostnad (v = 9)  0 + - 0 - - + + 0 + 0 + 
L) Mervärde (v = 7)  0 + + 0 + 0 + + + 0 + 0 
M) Självinsäljande (v = 10)  0 + 0 0 0 0 + + 0 0 + + 
Summa +  10 47 29 15 19 4 53 45 28 19 27 49 
Summa 0  72 30 27 67 45 52 29 37 45 60 47 25 
Summa -  0 5 26 0 18 26 0 0 9 3 8 8 
Nettovärde 0 10 42 3 15 1 -22 53 45 19 16 19 41 
Rangordning 12 9 3 10 8 11 13 1 2 5 7 6 4 

Figur 3. Beslutsmatris med viktade urvalskriterier. 
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Detaljkonstruktion 
Vid ett arbetsmöte med Electrolux bestämdes att arbetet skulle gå vidare med de fem högst 
rangordnade koncepten enligt beslutsmatrisen. Arbetet gick ut på att förfina konstruktionen. 
Skisser gjordes på de fem utvalda koncepten (se bilaga B55-B59) där detaljer på de ingående 
delarna kunde studeras. Utöver detta så bestämdes vilket material som skulle användas och 
hur en eventuell tillverkning skulle gå till. Med dessa fakta så kunde kostnaden för varje 
koncept uppskattas. 
Materialvalet var en svår men viktig del av detta arbete. Det gick till så att alla tänkbara 
material togs fram för varje koncept. När detta gjorts så togs för och nackdelar fram för varje 
material där även priset ingick som en påverkande faktor. När alla påverkande faktorer 
funnits, kunde ett material utses.  
 

 
Figur 4. Konceptet ”Krokar” efter den en första förfinade konstruktionskissen. 
 
När de fem förfinade koncepten var klara så insågs att några av dem inte kvalificerade till 
fortsatt utveckling. Dessa koncept var nummer 42 ”Gummimaterial i botten av dörrhylla” och 
nummer 23 ”Nätficka i dörr”. Nummer 42 föll på att dörrhyllan med detta material var för 
dyrt och att materialet som skulle appliceras i botten av hyllan inte var resistent mot oljor. 
Koncept nummer 23 blev för dyrt och tveksamhet rådde om det elastiska nätet var lämpligt att 
använda med hänsyn taget rengöringsmöjligheterna. 
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Efter genomgång och diskussion av de tre kvarstående koncepten så bestämdes att ytterligare 
en förfining av koncepten skulle göras. Några omkonstruktioner och andra materialval 
krävdes för att priset skulle bli lägre och användarvänligheten skulle öka. Tre nya 
konstruktionsskisser gjordes (se bilaga B60-B62). 
 

 
Figur 5. Konceptet ”Krokar” efter en ytterligare förfining av konstruktionen. 
 
Vid nästa arbetsmöte med Electrolux bestämdes att prototyper skulle tillverkas på de två 
koncepten ”Nedfällbar hylla” och ”Spegel” efter några små omkonstruktioner. Det tredje 
konceptet, ”Krokar”, ansågs fortfarande för dyrt och krävde ytterligare omkonstruktion. 
 
Efter ett sista arbetsmöte i denna fas, så ansågs konceptet ”Krokar” tillräckligt prisvärt, för att 
arbetet skulle fortskrida även med detta koncept.  
Prototyper tillverkades till dessa tre koncept. Vidare påbörjades tillverkning av CAD-modeller 
och i samband med detta gjordes också hållfasthetsberäkningar på de tre koncepten i olika 
stor utsträckning.  
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2.2 Material 
Electrolux önskar att de material som ska användas är de som nyttjas av företaget idag. Detta 
för att uppfylla de miljökrav som företaget har. Vid materialvalet till de olika koncepten, 
användes dessa material med något undantag där andra egenskaper krävdes än något av dessa 
material besitter. De material som är vanligt förekommande i dagens produktion hos 
Electrolux är: 
 

• PS (polystyren) är en spröd amorf termoplast. Materialet har hög styvhet, låg 
slagseghet och är transparent.  

o Elasticitetsmodul 3 GPa  
o Densitet ca 1,05 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur 100°C  
o Brottöjning = 2-3 % [1] 

 
• SAN (styrenakrylnitrilplast) är en spröd amorf termoplast. Materialet har en hög 

styvhet, låg slagseghet och hög transparens. SAN har bättre resisten mot spännings 
och mikrosprickbildning än PS.  

o Elasticitetsmodul 3,5 GPa  
o Densitet 1,08 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur 100°C  
o Brottöjning = 2-3 % [1] 

 
• ABS (akrylnitrilbutadienstyren) är en amorf termoplast med hög slagseghet, ythårdhet 

och glans. Den naturliga färgen är mjölkvit.  
o Elasticitetsmodul 2-3 GPa  
o Densitet ca 1,13 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur ca 110°C  
o Brottöjning ca 3 % [1] 

 
• PA6 (Polyamid) är en delkristallin termoplast med hög slagseghet, 

nötningsbeständighet och utmärkta egenskaper vid låga temperaturer.  
o Elasticitetsmodul ca 1,5 GPa  
o Densitet 1,15 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur 50°C [1] 

 
• PP (polypropen) är en delkristallin termoplast som är spröd vid låga temperaturer.  

o Elasticitetsmodul 0,7-1,6 GPa  
o Densitet ca 0,9 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur ca -10°C [1] 

 
• SB (styrenbutadien) är en amorf termoplast med mjölkvit färg. Materialet har högre 

slagtålihghet än PS men är också något dyrare.  
o Elasticitetsmodul 2,5 GPa  
o Densitet ca 1,03 g/cm3  
o Glasomvandlingstemperatur ca 95°C  
o Brottöjning 2-3 % [1] 
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• Stål SS-EN 101 30 är kallvalsade lågkolhaltiga platta stålprodukter för kallformning. 
Sammansättning C 0-0,12 %, Mn 0-0,60 %, P 0-0,045 %, S 0-0,045 %.  

o Brottförlängningen A80 = 28 %  
o Sträckgräns Re = 280 MPa  
o Brottgräns Rm = 270-410 MPa [2] 

 
• Rostfritt stål EN 10088-2. Sammansättning C 0-0,08 %, Si 0-1,00 %, Mn 0-1,00 %, P 

0-0,040 %, S 0-0,015 %, Cr 16,0-18,0 %.  
o Brottförlängningen A 0-100 mm = 20%  
o Brottgräns Rm = 400-630 MPa  
o Sträckgräns Rp0,2 = 240 MPa [2] 

 
• Glas, vanligt och härdat. 

 
Figur 6 och 7 är isokrona spännings-töjningsdiagram för en sort av materialen ABS och PS 
från fabrikanten BASF. Dessa diagram visar hur mycket materialen kryper vid olika 
långtidsbelastningar. Det går att utläsa vilken elasticitetsmodul materialen har vid olika 
belastningstider och en temperatur på 23°C. Elasticitetsmodulen för ABS-plasten vid 
maximalt 0,7 % töjning och tiden 100 h respektive 100 000 h är ca 1850 MPa respektive 820 
MPa.  
 
 

 
Figur 6: Isokront spännings-töjningsdiagram för en PS-plast [7]. 
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Figur 7: Isokront spännings-töjningsdiagram för en ABS-plast [7]. 

 
Ett kylskåp håller en betydligt lägre temperatur än 23°C , så används dessa diagram för att ta 
fram elasticitetsmodulen så blir den lägre än den verkliga. På grund av detta blir 
beräkningarna utförda med en viss säkerhetsmarginal. Dessa två diagram har alla använts till 
någon beräkning för koncepten. 
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2.3 Beräkningsmetoder 
Det krävdes olika mycket hållfasthetsberäkningar på de tre koncepten. De största 
beräkningarna gjordes på den nedfällbara hyllan då det krävs att denna ska kunna bära en 
ganska stor last under lång tid.  
Konstruktionsmaterialet måste vara av plast för att priset ska hållas lågt. Plast är ett material 
som kryper när det utsätts för belastning en längre tid, detta försvårade beräkningarna något. 
Beräkningarna visas här för varje koncept med början på nedfällbar hylla. 
 
Nedfällbar hylla 
 
Hyllplan 
De första beräkningarna gjordes på hyllplanet. De två beräkningsalternativen som var möjliga 
var en jämnt fördelad last över en fritt upplagd rektangulär platta (se figur 8) eller en fast 
inspänd rektangulär platta [3]. Det verkliga hyllplanet är en blandning av båda dessa fall, men 
valet föll på den förstnämnda på grund av att denna är mest lik verkligheten och att den ger de 
största spänningarna så viss säkerhet finns inbakat i beräkningarna. 
 
Det som analyserades i beräkningarna var framför allt att inte tillåten spänning överskreds i 
materialet vid maximal belastning under lång tid. Plattans tjocklek t sätts till ett mått som är 
kostnadseffektivt ur tillverkningsmässig synvinkel. Undersökningarna gjordes i plattans mitt 
där de största töjningarna och spänningarna uppstår. Plant spänningstillstånd antas råda. 
 
För Polystyren är tillåten töjningen för lång tid εtlPS = 0,5 % [4]. Ur figur 6 fås då största 
tillåtna spänning för 105 h med en säkerhetsfaktor s på 1.3 σtlPS = 3,1 MPa. 
 
Massa på belastning m = 7,5 kg (figur 3) 
Elasticitetsmodul för lång tid (100000 h) ElPS = 800 MPa (figur 6) 
Elasticitetsmodul för kort tid (100 h) EkPS = 2600MPa (figur 6) 
Längden 2a = 0,299 m 
Bredden 2b = 0,147 m 
Godsets tjocklek sätts till t = 0,003 m [6] 
Poissons tal ν = 0,4 [4] 
Maximal spänning i x- och y-led beräknas enligt formlerna:  
 

 

at
mgb

x 2

28,0
=σ  [3] 

 

at
mgb

y 2

61,0
=σ  [3] 

t  
 

 
 
 
 
 
  Figur 8: Fritt upplagd rektangulär platta med jämnt fördelad last. 
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Spänningarna zyx σσσ ,, i detta koordinatsystem motsvarar huvudspänningarna 321 ,, σσσ  på 
grund av att om plattans symmetri ska kvarstå så kan det inte finnas några skjuvspänningar i 
dessa riktningar på mitten av plattan. För att få ett värde som går att jämföra med den största 
tillåtna spänningen så beräknas effektivspänningen enligt von Mises. 
 

( ) ( ) ( )[ ] 2
12

31
2

32
2

212
1 σσσσσσσ −+−+−=M

e  [5] 

 
Efter att dessa beräkningar är utförda jämförs beräknat värde med gränsvärdet σtl. 
 
Vidare beräknades största nedböjningen på samma punkt på plattan som tidigare. Denna 
beräkning utförs med elasticitetsmodulen för 100 h då det antages att hyllan ej är maximalt 
belastad under hela livscykeln utan att återhämtning kan ske i materialet tidvis. 
 
Den maximala nedböjningen beräknas enligt formeln. 

3

3

4
77,1

atE
mgbf

kPS

=   [3] 

 
Balkar 
Sedan gjordes beräkningar för erforderlig höjd som krävdes på balkar runt om hyllplanet (se 
figur 9). För detta valdes att se dem som en fritt upplagd rak balk med konstant rektangulärt 
tvärsnitt och jämnt fördelad last [3]. Den jämnt fördelade totala belastningen delas av de två 
balkarna i de båda fallen. I fall nummer ett så ses de långa parallella sidobalkarna som två fritt 
upplagda balkar som delar på lasten. I fall nummer två ses de två korta balkarna på 
motsvarande sätt. Massan m, tjockleken t, Elasticitetsmodulen EkPS och tillåten spänning σtlPS 
är samma som i beräkningen för hyllplanet. 

 
 

tlPSt
mgLh
σ16

3
=   [3]  

 
L1 = 0,299 m 
L2 = 0,1495 m   
 
 

 
 
Figur 9: Fritt upplagd balk med jämnt fördelad last. 

 
Med resultatet från föregående så beräknas maximala nedböjningen för elasticitetsmodulen 
EkPS 100h enligt formeln: 
 

3192
15

thE
mgLf

kPS

=  [3] 
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Infästningstappar 
Skjuvspänningsmedelvärdet beräknas i infästningstapparna för leden (se figur 10). Massan m 
är samma som i beräkningen för hyllplanet. 

8
mgT =  

π
τ 2r

T
m =   [3] där r = 0,002 m 

 
Resultatet av detta jämförs med tillåten spänning för tiden 105 h från figur 6 enligt formeln: 
 

tlPStlPS στ ∗= 6,0   [3] 

 
Figur 10: Frilagd ledtapp för nedfällbar hylla. 
 
Dessa hållfasthetsberäkningar är de som anses vara de kritiska för den nedfällbara hyllan. 
Risken för knäckning av ben anses inte finnas på grund av att de är så korta och 
förhållandevis grova. 
 
Infästningshållare för hylla 
Vidare så gjordes mekaniska beräkningar på hyllans infästning i kylskåpets inredning (se 
figur 11). En uppskattning gjordes på hur stor dragbelastning FD hyllan måste klara i vinkelrät 
riktning mot sidoväggen. Det som söktes var kraften som krävs för att trycka in kilen. Denna 
kraft är ungefär lika som maximala friktionskraften FfK mellan kil och hållare.  
En förenkling görs så att friktionskraften FfK anses parallell med horisontalplanet vilket den i 
verkligheten inte är utan att den lutar med vinkeln α mot detta. Detta påverkar resultatet 
ytterst lite. 
Friktionskoefficienten mellan hållare och hyllspår och mellan hållare och kil är lika stor [4]. 
Kraft jämvikt ger: 
 

DfK FF =  
 
FD = 50 N  
α = 2,6°   
µ = 0,4 [4] 
 

 
 
 
Figur 11: Friläggning av den nedfällbara hyllans infästning i kylskåpets hyllspår. 
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Krokar 
De beräkningar som ansågs krävas för kroken var skjuvspänningen som förorsakas av den 
pålagda lasten på kroken och mekaniska beräkningar på krokens infästning i kylskåpets 
hyllspår. 
 
Skjuvspänning i krok 
Eftersom kroken är kort så togs inte hänsyn till spänningar i kroken som uppstår av böjning, 
det som beräknades var den maximala skjuvspänningen τmax (se figur 12 och 13). Tjockleken t 
på materialet i kroken sätts till ett mått som är kostnadseffektivt ur tillverkningsmässig 
synvinkel. Massan m som orsakar den maximala belastningen F uppskattas. I beräkningen 
bortses från friktionskraften mellan upphängd massa och kylskåpets vägg. 
 
m = 2 kg 
t = 0,002 m [4] 
 
Den maximala skjuvspänningen beräknas enligt formel: 

 

tI
TSmax

max =τ  [3] 

 
Där tyngdpunktströghetsmomentet I beräknas med 
Steiners sats: 
 

( ) 02
2
11012 IaAII +∗+=  [3] 

 
     Figur 12: Frilagd snittad krok. 
 
Och det statiska momentet Smax beräknas enligt formeln: 

  
 
  [3] 2211max aAaAS ∗+∗=
 
Kraftjämvikt ger den maximala Tvärkraften T när  
vinkeln α = 0 
 

αcosmgT =   
 

Figur 13: Tvärsnittsyta på krok. 
 
Deltvärsnittsareorna A1 och A2 är areorna på krokens ena fläns respektive halva liv. Dessa 
bestäms av tjockleken t och bredden på flänsen eller höjden på livet. Dessa mått styr också 
måtten från böjningsaxeln till delytans tyngdpunkt a1 och a2 samt deltröghetsmomenten I01 
och I02. Bredden på flänsen och höjden på livet prövas fram i beräkningarna.  
 
Resultatet av denna beräkning jämförs sen med den tillåtna spänningen σtlPS för tiden 105 h 
genom formeln: 
 

tlPStlPS στ ∗= 6,0   [3] 
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Infästning för krokar 
Den maximala dragkraft FD (se figur 14) vinkelrätt mot kylskåpets sidovägg som kroken 
klarar är svår att beräkna. Detta för att det inte bara är hyllspåret av HIPS (High impact 
polystyren) som är det bärande i konstruktionen, isolermaterialet som är Polyuretan bär också 
en stor del. Det är alltså svårt att hitta styvheten på hyllspåret. 
Hyllspårets höjd är ca 16,5 mm, krokens höjd sätts till 17,0 mm. Detta antas ge tillräckligt stor 
kraft F för att friktionskraften Ff ska bli så stor så kroken sitter fast.  
För att få någon uppfattning av om kroken kommer att hållas kvar görs en grov beräkning 
med en lågt uppskattad klämkraft F.  
 
Friktionskoefficienten µ = 0,4  [4] 
Klämkraften uppskattas till F = 20 N 
Största antagna vinkeln α = 45° 
 
Maximal Dragkraft blir samma som dubbla 
friktionskraften Ff enligt jämviktsekvation. 
 

μFFD 2=   [3] 
 
Detta resultat jämförs med dragbelastning  
orsakad av största lasten mg.  
 

αsinmgFDmg =           Figur 14: Frilagd krok. 
 
När kroken belastas kommer den att klämmas fast ytterligare något med hjälp av det moment 
som skapas av lasten. 
 
Spegel 
På spegeln ansågs att inte några hållfasthetsberäkningar behövde göras på grund av att den 
inte utsätts för några yttre laster. Denna konstrueras för vad som är billigt ur 
tillverkningsmässig synvinkel.  
 
Säkerhetsfaktor 
Eftersom beräkningarna utom den för krokar utförs med god säkerhetsmarginal, så behövs 
endast en ganska låg säkerhetsfaktor s, som den maximala spänningen från det isokrona 
spännings-töjnnigsdiagrammet divideras med. 
Detta gjordes enligt formeln: 
 

st
maxσ

σ ≥  [3] 
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2.4 Kostnadskalkyl 
Vid kalkyleringen  av kostnader för de olika koncepten (se bilaga B62-B64) så togs kontakt 
med företag som tillverkar plastdetaljer, förkromar plåt och fraktföretag. Kostnadsuppgift togs 
också på en likvärdig detalj från dagens produktion på Electrolux.  
Vissa kostnader gick att få bedömda ganska exakt medan kostnaderna på framförallt 
formsprutade plastdetaljer blev bedömda enligt en uppskattningsmodell. Denna modell gick ut 
på att Kostnaden för produkten är ca 200 % av materialkostnaden. Modellen kan användas vid 
normalstora detaljer i stora volymer. Vid små detaljer togs hänsyn till kostnaden för 
formverktyget. Ett normalt formverktyg kostar ca 200.000-250.000 kr. [6] 
 
Den kostnadsuppgift som användes från dagens produktion var priset på ett hyllplan där 
plastramen har sprutats direkt på glaset. Detta gjordes för att tillverkningen av spegeln 
kommer att utföras på likvärdigt sätt. Kostnaden för plastramen på ett hyllplan är 6 kr. Detta 
pris minskades något då storleken på spegeln är mindre. 
 
I kalkylen ingår kostnader för tillverkning och transport av produkterna till Electrolux fabrik i 
Mariestad. Avgränsning görs vad gäller kostnader för intern hantering, lagerkostnader, 
eventuell montering eller emballering. 
 
Detta innebär att kalkylen kommer visa en ganska rimlig nivå på var kostnaderna kommer att 
ligga när det gäller större kvantiteter. 
Något investeringsbehov anses inte finnas för dessa produkter då all tillverkning sker utanför 
Electrolux fabriker.  
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3. Resultat 
 
Efter att 52 stycken lösningskoncept skapats i konceptgenereringsfasen så kvarstod endast tre 
stycken efter urvalsprocessen. Dessa tre koncept var: 

• Nedfällbar hylla 
• Spegel  
• Krokar  

 
I denna del av rapporten presenteras resultatet av projektet. De tre framtagna koncepten 
redovisas i olika former, slutlig skiss (se bilaga B66-B68), CAD-modell (se bilaga B69-B72), 
ritningar (se bilaga B73-83), fotografier på prototyp. Vidare så presenteras resultatet av 
hållfasthetsberäkningar, materialval och kostnadskalkyl.  
 
CAD-modellerna och ritningar har gjorts i konstruktionsprogrammet Pro-Engineer. 
Prototyperna togs fram för att konceptens funktioner skulle kunna ses i verklig miljö. För att 
dessa skulle bli så lika de färdiga produkterna som möjligt, så försöktes de tillverkas i 
likvärdiga material som dessa.  
 

3.1 Nedfällbar hylla 
Det mest komplicerade konceptet var den nedfällbara hyllan. Den har delar som ska kunna 
röra sig gentemot varandra, den ska kunna låsas i hyllspår vid infästningen och även i ett 
annat hyllspår i uppfällt läge. Hyllan ska också tåla den största belastningen vilket krävde 
flera hållfasthetsberäkningar.  
Hyllan gör kylskåpsinredningen mer flexibel. Dess huvudfunktion är att den ska kunna fällas 
ner när låga varor ställs på delar av den stora hyllan, detta gör att det skapas mer användbar 
yta och kylskåpsvolymen kan nyttjas bättre. 
Hyllan har också utrustats med en 1 mm hög kant runt om hyllplanet för att eventuell utspilld 
vätska inte ska rinna av. 
 
I den slutliga skissen och CAD-modellen för den nedfällbara hyllan (se figur 15-16) visas alla 
de ingående delarna. Det är fyra delar; hyllan, infästningshållare, låskil och låsgummi.  
Den är konstruerad så att den kan monteras på valfri sidovägg och hyllspår, dock måste det 
finnas minst två fria hyllspår över den. 
Låsgummit är den del som ska hålla kvar hyllan i uppfällt läge. 
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Figur 15: Slutlig skiss på konceptet nedfällbar hylla. 

 
Tillverkningsmetod och material för de olika delarna styrdes framför allt av kostnaden för 
produkten men också materialets hållfasthet, transparens och elasticitet. Valen för de olika 
delarna presenteras nedan. 
 
Hyllan ska formsprutas av PS (polystyren). Detta val motiveras av att PS är transparent vilket 
är önskvärt i hyllplanet. Vidare så har PS ett lågt pris och tillräckligt goda hållfastegenskaper. 
 
Infästningshållare och låskil tillverkas båda genom formsprutning av ABS 
(akrylnitrilbutadienstyren). ABS valdes för att det behövdes en seg plast som inte spricker så 
lätt, den har också ett ganska lågt pris. 
 
Låsgummi tillverkas genom formsprutning av TPE. Detta är ett gummiliknande elastiskt 
material, vilket krävs för att den ska kunna pressas in i hyllspåret. Priset är dock något högre 
än tidigare material.  
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Figur 16: CAD-modell ”Nedfällbar hylla”. 
 

 
Figur 17: Prototyp ”Nedfällbar hylla”. 
 
För prototypen till den nedfällbara hyllan (se figur 17) tillverkades en plåtform. Denna forms 
innerväggar belades med en härdplast, genom detta så fick hyllan sin rätta form med en slät 
ytteryta som lackerades. Infästningsdelarna gjordes av en bockad rundstång, i varje ände på 
denna svetsades en skruv fast. På dessa skruvar sattes en mutter och med hjälp av dessa kunde 
hyllan klämmas fast i ett hyllspår. För att hyllan skulle kunna fällas upp och låsas i det läget, 
monterades ett radergummi på hyllans inre sidobalk som i uppfällt läge trycks in i hyllspåret. 
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Resultat av beräkningar 
Här redovisas resultatet för hållfasthets- och mekaniska beräkningar i samma ordning som de 
har ställts upp i genomförandet. 
 
Hyllplan  
De maximala spänningarna i mitten på hyllplanet blir: 
σx = 1,13 MPa 
σy = 2,45 MPa 
 
Effektivspänningen enligt von Mises blir: 
σe

M = 2,13 MPa 
 
Effektivspänningen blir lägre än huvudspänningen i y-led, därför används huvudspänningen 
som jämförelse med maximalt tillåtna spänningen för PS σtlPS. Detta ger en säkerhetsfaktor s. 
s = 1,63 
 
Den maximala nedböjningen f för 100 h blir: 
f = 1,2 mm 
 
Balkar 
Höjden h som krävs för spänningen i planets sidobalkar inte ska överstiga tillåtna spänningen 
för 105 h blir enligt beräkning: 
h1 = 21 mm  
h2 = 15 mm 
 
Maximala nedböjningen f av sidobalkar beräknad på föregående resultat och tiden 100 h blir: 
f1 = 2,4 mm 
f2 = 3,3 mm 
 
Infästningstappar 
Skjuvspänningsmedelvärdet τm i infästningstapparna för leden blir: 
τm = 0,73 MPa 
 
Infästningshållare för hylla 
Kraften som krävs för att trycka in kilen så hyllan låses i hyllspåret är ungefär densamma som 
friktionskraften FfK mellan kil och hållare. 
FfK = FD = 50 N  
 
Kostnad 
Tillverknings- och transportkostnad (se bilaga B62) till Electrolux fabrik i Mariestad är för 
den ”Nedfällbara hyllan” ca 10 kr. 
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3.2 Spegel 
Spegelns huvudfunktion är att spegla de innersta varorna på hyllplanet vilket leder till ökad 
insyn, framförallt på de låga hyllorna. Den kommer också att sprida ljuset i kylskåpet bättre. I 
den slutliga skissen och CAD-modellen för spegeln (se figur 19-20) kan de ingående delarna 
ses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 19: Slutlig skiss på konceptet spegel. 
 
 
Spegelytan ska tillverkas av en 0,3 mm förkromad stålplåt. Ytan blir nästan lika klar som en 
glasspegel, fördelen med plåt framför glas- eller akrylspegel är att den är både tåligare och 
billigare.  
Ramen tillverkas genom att färgad PS (polystyren) formsprutas runt plåtspegeln. Detta gör att 
plåtens alla vassa kanter plastas in. Det krävs inte heller någon eftermontering av plåten utan 
spegeln är komplett efter formsprutningen.  
Ramen får också en förstärkning genom en fläns längs övre och undre kant vilket gör hela 
konstruktionen styvare. Ihop med plåten får spegeln ett tvärsnitt som liknar en I-balk. 
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Figur 20: CAD-modell ”Spegel”. 
 
Prototypen till spegeln (se figur 21) tillverkades genom att en skiva av härdplast sågades till 
rätt form. På denna skiva limmades en glasspegel. 
 

 
Figur 21: Prototyp ”Spegel”. 
 
Kostnad 
Tillverknings- och transportkostnad (se bilaga B63) till Electrolux fabrik i Mariestad är för 
”Spegeln” ca 9,10 kr. 
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3.3 Krokar  
Krokarnas (se figur 23-24) funktion är att ge upphängningsmöjlighet för nätpåsar eller vanliga 
plastpåsar. Krokarna sätts fast i valfritt hyllspår genom att själva kroken fälls ner till ett 
grundläge och kläms då mellan hyllspårets överdel och krokhållaren. Ju högre belastning 
kroken får desto mer kläms de fast. Hållarens öglor ska inte ta upp någon större belastning i 
höjdled utan de ska motverka vridning. 
 
Anledningen till att det finns två krokar i varje hållare är att den då inte blir lika känslig för 
vridning. Ett troligt scenario är att något stöter emot kroken när varor placeras i kylskåpet, 
dessa krokar med sina två separerade klämpunkter klarar då ett större moment än en ensam 
skulle ha gjort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 23: Slutlig skiss på konceptet krokar. 

 
 
 
 
Krokarna tillverkas genom formsprutning av PS (polystyren), vilket ger dem ett lågt pris. De 
ges ett tvärsnitt i form av en I-Balk så de ska bli styvare i kylskåpets både höjd- och djupled.  
Krokarnas hållare tillverkas också genom formsprutning av PS. 
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Figur 24: CAD-modell ”Krokar”. 
 
Prototyp till krokarna (se figur 25) tillverkades av en dubbel förkromad handdukskrok. På 
dessa krokar fästades två skruvar och med hjälp av muttrar till dessa kunde krokarna spännas 
fast i ett hyllspår. 
 

 
Figur 25: Prototyp ”Krokar”. 
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Kostnad 
Tillverknings- och transportkostnad (se bilaga B64) till Electrolux fabrik i Mariestad är för 
”Krokar ” ca 2,50 kr. 
 
Resultatet av beräkningar  
Här redovisas resultatet för hållfasthets- och mekaniska beräkningar i samma ordning som de 
har ställts upp i genomförandet. I figur 26 visas ett måttsatt tvärsnitt av kroken. 
 
Skjuvspänning i krok 
Den maximala skjuvspänningen τmax i kroken blir enligt beräkning:  
τmax = 1,72 MPa 
 

 
Figur 26: Måttsatt tvärsnitt av kroken. 
 
Infästning för krokar 
Den maximala dragkraft FD som kroken klarar är enligt beräkning med lågt uppskattade 
värden: 
FD = 16 N  
 
Den maximala dragkraft som största lasten mg orsakar på kroken är: 
FDmg = 14N 
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4. Utvärdering 
 
I detta avsnitt så kommer de olika arbetsförfarandena att diskuteras och utvärderas. Vidare 
kommer det att resoneras kring beräkningsmodellerna, om de har brister eller om någon viktig 
beräkning är utlämnad.   
Det första som bör diskuteras är arbetssättet med kanske den viktigaste och svåraste delen, 
produktspecificeringen. Electrolux ställde ett antal krav och önskemål som var tydliga och 
som placerades i produktspecifikationen, vilket inte kunde göras på annat sätt.  
Intervjuerna valdes att göras med ett antal bestämda personer som tillhörde vissa kategorier i 
hopp om att få kvalitativa svar. Ett sätt som hade gett betydligt fler svar hade varit att tillfråga 
så många personer som möjligt på folkrika platser. Detta sätt hade gett idéer och synsätt från 
en stor blandning av personlighetstyper och sociala förhållanden. 
 
Fortsättningen på detta arbete, konceptgenereringen, hade sannolikt gått bättre om flera 
personer varit inblandade. Att vara ensam vid brainstorming är inte de bästa förutsättningarna 
för att få fram en persons kreativa sidor. Fler idéer hade kanske kunnats bygga vidare på om 
två eller fler personer hade kunnat diskutera kring dem. Människor kan också ge varandra 
uppslag som kan leda vidare ett lösningsförslag. 
 
Beräkningarna och dess modeller går att diskutera, vrida och vända på väldigt mycket. Till att 
börja med, de materialdata som tas ur det isokrona spännings-töjningsdiagrammet är felaktiga 
då de är gjorda för en temperatur på 23°C. Detta leder till att koncepten blir något 
överdimensionerade vilket är bra ur hållfastmässig synvinkel. Dock blir priset högre än det 
behövde ha varit.  
Beräkningen av hyllplanet gjordes på en modell där en platta är fritt upplagd. Det verkliga 
hyllplanet sitter fast i en ram och är således inte alls är fritt upplagd. Detta val gjordes för att 
fritt upplagd platta är jämfört med fast inspänd platta det fallet av de två som ger de högsta 
spänningarna. En liknande diskussion kan föras kring sidobalkarna och att dessa ses som fritt 
upplagda balkar med utbredd last. 
Eventuellt skulle det ha gjorts hållfasthetsberäkningar för knäckning på benen. Detta ansågs 
inte nödvändigt för att benen är så korta och skulle de finnas risk för knäckning skulle benen 
behöva vara oproportionerlig klena i konstruktionen. 
 
Den kromade plåten som spegelytan tillverkas av ger inte en lika bra spegelyta som en 
glasspegel. Troligtvis kommer den ändå att vara fullgod. Hade valet fallit på glas- eller 
akrylspegel så skulle det ha blivit en perfekt spegel. Dessa material blir dock betydligt dyrare 
vilket ansågs påverka produkten så mycket att den skulle bli svår att få lönsam. 
Spegeln har en begränsning i att den endast går att använda i kylskåp som är utrustad med 
invändig fläkt. I ett vanligt kylskåp gör evaporatorn att spegeln immar igen när 
kylskåpsdörren öppnas och varm luft tränger in. 
 
Vid hållfasthetsberäkningen på kroken så bortses från böjspänningen. Detta görs för att 
kroken är kort och därmed blir böjspänningen väldigt liten i förhållande till skjuvspänningen. 
Den mekaniska infästningsberäkningen som utförs på kroken är baserad på uppskattningar 
och antaganden, därför kan den anses onödig. Denna beräkning görs för att få någon 
uppfattning av om kroken kan hållas kvar. Enligt beräkningarna kommer kroken att sitta fast i 
sitt läge men resultatet visar inte på någon stor säkerhetsmarginal. Dock så är klämkraften 
uppskattad lågt. 
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Ett stort problem vad gäller krokarna var hur höga de skulle. En risk som finns är att kraften 
blir för stor på hyllspårets översida så att plasten i hyllspåret spricker när kroken är fastspänd. 
Det skulle ha varit väldigt komplicerat att beräkna hållfastheten på hyllspåret, då det som tar 
upp en stor del av belastningen är isolermaterialet innanför HIPS-höljet. Måttet på krokarna 
sattes till något större än höjden på hyllspåret. Detta kan dock leda till defekta hyllspår. Detta 
måste kontrolleras efter att de första prototyperna tillverkats. 
 
Många av beräkningarna är gjorda på, eller gränssatta av värden som bygger på att plasten 
endast kommer att användas i 105 h (ca 11,5 år). Detta för att det är svårt att få tag i värden 
som sträcker sig över en längre tid. Kylskåpet kan sannolikt användas längre tid än så. Det 
kan då leda till att produkten råkar ut för ett så kallat krypbrott. Förvisso är beräkningarna 
gjorda på att produkten belastas maximalt i 105 h, vilket inte är så troligt.  
 
Beräkningarna är också gjorda på data av en typ av ABS- och PS-plast. Egenskaperna kan 
skilja något beroende på vilket fabrikat och typ det är. Konstruktionerna bygger på att de 
ABS- och PS-platserna som kommer att användas till produkterna har liknande egenskaper 
som dem i figur 6 och 7. 
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5. Slutsatser 
 
Uppgiften i examensarbetet var att ta fram nya funktioner till kylskåpsinredningen. Dessa 
funktioners huvuduppgift är att ge ett mervärde åt användaren samtidigt som de måste ha ett 
konkurrenskraftigt pris. De koncept som har utvecklats i detta arbete ger samtliga ett 
mervärde åt kylskåpsanvändaren och har också alla en låg tillverkningskostnad. 
 
Den ”Nedfällbara hyllan” gör kylskåpet mer flexibelt genom att ett extra hyllplan går att fälla 
ner. Detta gör också att kylskåpets innervolym går att utnyttja bättre så att fler varor får plats. 
Hyllan går också att placera i valfritt hyllspår dock med begränsningen att två fria hyllspår 
måste finnas över den om den behöver kunna låsas i uppfällt läge. 
 
”Spegeln” ger användaren ett mervärde genom att det blir bättre insyn i kylskåpets bakre 
utrymmen, särskilt på de låga hyllplanen. Spegeln gör också att ljuset i kylskåpets sprids 
bättre. Spegeln kan dock bara användas i kylskåp med invändig fläkt. Den kräver ett utrymme 
på två fria hyllspår. 
 
Konceptet ”Krokar” gör att användaren kan hänga upp varor på kylskåpets innerväggar. För 
att nämna ett exempel, så passar det bra att hänga upp lökar i nätpåsar. Detta gör att 
kylskåpets innervolym går att utnyttja mer och vid tillfällen då de inte används så är de små 
och är således inte i vägen. Krokarna är flexibla genom att de går att placera i valfritt hyllspår. 
 
En fortsättning på detta arbete skulle vara att tillverka prototyper enligt ritningar och i rätt 
material och utsätta dem för tester. Här nämns några exempel: 

• Kontrollera så infästningar i hyllspår fungerar. 
• Kontrollera hur spegeln fungerar i ett kylskåp som är i bruk.  
• Kontrollera hur funktionerna passar ihop med den övriga inredningen, de kanske 

behöver designas om något.  
• Det kan behövas göra tillverkningsanpassningar för att t.ex. formverktyg ska bli 

billigare. 
 
Konceptet krokar skulle kunna utvecklas genom en förändrad krok så att även tuber går att 
hänga upp i dem vilket gör dem mer flexibla. 
Efter att tester och eventuella omkonstruktioner utförts så kan produkterna sätta i produktion, 
placeras i kylskåpen och skapa ett mervärde åt den framtida användaren.  
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6. Tackord 
 
Detta examensarbete har utförts i samverkan med Electrolux i Mariestad, jag vill därför 
framföra ett tack till dem. 
De personer som listas nedan har på ett aktivt sätt bidragit med hjälp och idéer för att 
examensarbetet ska bli lyckat, så tack till dessa. 
 
Per-Arne Svantesson Handledare på Electrolux i Mariestad 
Lars Jacobsson Handledare på Karlstads Universitet 
Leif Manitski  Gepe-Biwex, Götene 
Carl-Johan Almskoug  Stålprodukter i Halmstad 
Anders Gustavsson JTM, Mariestad 
Henrik Andersson  Fällgärdets svets och smide, Mariestad 
Niklas Härling  Nimbus boats, Mariestad 
Maj-lott Andersson  Hemmabutiken i Mariestad 
Kjell Andersson  Mariestad 
Claes Jonsson  Mariestad  
Cecilia Andersson Mariestad 
Johan Ryman Karlstad 
 
För att genomföra examensjobbet så har hjälp och inspiration fåtts från många håll. Så jag vill 
även tacka alla de som har svarat på frågor och hjälpt till med att generera idéer. 
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Steghylla 
Mervärde: Ökat volymsutnyttjande, liggande burkar och flaskor rullar ej iväg. 

Material: Stål, glas 
 
 
 

 

B01 



Utdragbar hylla 
Mervärde: Ger flexibilitet 

Material: Rostfritt stål 
 

 

B02 



Utdragbara lådor i dörr 
Mervärde: Lådan kan tas ur skåpet. 

Material: SAN 
 

 

B03 



Insatsskåp med sänkt lufttryck 
Mervärde: För förlängd hållbarhet på brutna vakuumförpackade varor. 

Material: Rostfritt stål, Glasdörr. 
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Diodbelysning 
Mervärde: Bättre belysning i hela kylskåpet 
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Utsvängbar grönsakslåda 
Mervärde: Förenklad användning och åtkomlighet. 

Materiel: SAN 
 
 
 
 
  

 

B06 



Större hyllor i nedre del av dörr 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 

Material: ABS 
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Utfällbar låda 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 

Material: SAN 
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Nedfällbar hållare för snabbkylning av flaskor 
Mervärde: Förenklad och flexiblare användning. 

Material: Rostfritt stål EN 10088-2 
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Utdragbar dörr 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 

Material: Stål, Glas, ABS 

 
 
 
 
 
 
 

B10 



Utsvängbara hyllplan 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 
Material: Härdat glas, stålskena. 
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Tubhållare 
Mervärde: Förbättrad förvaring av tuber. 

Material: SAN 
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Påhängsram för förlängning av djup 
Mervärde: Ger tillfälligt större volym i kylskåpet. 

Material: ABS, EPS 
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Isolerskiva för delning av kylskåp 
Mervärde: Energibesparing 

Material: ABS, EPS 
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Vikbar hylla 
Mervärde: Ger flexibilitet 

Material: Glas, stål 

 

B15 



Flexibelt fack för pizzakartong 
Mervärde: Ökat nyttjande av kylskåpsvolymen. 

Material: Glas alt. Stål. 
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Grönsakslåda i dörr 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 

Material: PS 
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Lådor för matrester 
Mervärde: Ökat nyttjande av volymen, kan användas som matlåda. 

Material: Stål, PP 
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Nedfällbar hållare för flaskor 
Mervärde: Ökad flexibilitet 

Material: Stål 
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Dubbla lagerskenor för grönsakslåda 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet. 

Material: Stål 
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Hållare i dörr för lådvinsförpackning 
Mervärde: Förenklad användning. 

Material: SAN 
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Delbara hyllplan 
Mervärde: Ökad flexibilitet, lättare att rengöra. 

Material: Glas, Stål 
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Nätficka i dörr 
Mervärde: Förbättrad förvaring av mindre föremål. 

Material: PA 6 
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Roterbara hyllor med rundade dörrhyllor 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet. 

Material: Glas, Stål, SAN 
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Justerbar vägg på dörrlåda 
Mervärde: Ökad flexibilitet, ökat nyttjande av volymen. 

Material: SAN 
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Nedfällbar hylla från sidan 
Mervärde: Ökad flexibilitet och volymsnyttjande 

Material: ABS 
 

 

B26 



Flexibel inredning 
Mervärde: Ger stor flexibilitet. 
Material: Glas, stål EN 101 30 
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Hylla för klotformiga och cylindriska föremål samt påsar med 
lösa föremål 

Mervärde: Bättre förvaring för rundade föremål. Bättre ordning. 
Material: SAN 
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Utdragbar hylla 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet 

Material: Glas, stål 
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Samtliga hyllplan skjuts ut vid öppning av dörr 
Mervärde: Bättre åtkomlighet 

Material: Glas, stål 
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Många utdragbara lådor 
Mervärde: Bättre åtkomlighet. Ökat volymsutnyttjande 

Material: SAN 
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Kapsylöppnare som fästes i hyllspår 
Mervärde: Lättillgänglig kapsylöppnare 

Material: Rostfritt stål EN 100 88 - 2 
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Insattsskåp sval 
Mervärde: Bättre temperatur för grönsaker. 

Material: ABS, EPS 
 

 

 

B33 



Grönsakslåda som öppnas genom att trycka 
Mervärde: Lättare att öppna för handikappade. Kvalitetkänsla. 

Material: SAN, gasdämpare 
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Hållare för förpackningar i dörrhylla 
Mervärde: Minskar risk för att förpackningar välter. 

Material: ABS 
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Insatts med extra isolering 
Mervärde: Energisparande 

Material: ABS, EPS 
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Kanter för vätskeuppsamling vid spillning 
Mervärde: Vätska rinner ej av hyllplanet 

Material: Glas, stål 
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Skrivtavla 
Mervärde: Lättillgänglig ”kom ihåg lista”. 

Material: Whiteboard 
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Spegel för bättre insyn 
Mervärde: Ökad insyn 

Material: Glas, stål 
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Stativ med ställbara hyllor 
Mervärde: Lätt att justera höjden på hyllorna 

Material: Rostfritt stål 
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Flyttbar vägg i grönsakslåda 
Mervärde: Flexibel grönsakslåda 

Material: SAN 
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Gummimaterial i botten av dörrhylla 
Mervärde: Förpackningar glider ej, välter ej så lätt. 

Material: SBS 
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Lådsystem med valbara storlekar på lådorna 
Mervärde: Ger valmöjlighet till antalet och storlek på lådor, behovsanpassning. Lådorna kan 

tas ur skåpet. 
Material: SAN 
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Mellanvägg 
Mervärde: Ger fler möjligheter till hyllstorlek och placering 

Material: Stål, Glas 
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Nedfällbar hylla 
Mervärde: Flexibelt, ökar volymsutnyttjandet. 

Material: Glas, stål 
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Näthylla 
Mervärde: Frukt och grönsaker ligger luftigare. 

Material: PA 6 
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Påläggsbricka med tättslutande fack 
Mervärde: Pålägget behöver ej täckas med plast 

Material: SAN 
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Roterbar låda 
Mervärde: Förbättrad åtkomlighet. 

Material: SAN 
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Termometer 
Mervärde: Lättkontrollerad temperatur, billigt. 

Material: Termometer 
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Utfällbart högre stöd för förpackningar på dörrhylla 
Mervärde: Förhindrar att förpackningar välter. 

Material: Stål 
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Flyttbar avdelare för hylla 
Mervärde: Liggande burkar och flaskor går att stapla. 

Material: ABS, SBS 
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Krokar 
Mervärde: Ger möjlighet att hänga upp påsar. 

Material: ABS 
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Viktbestämningsmatris  
 
Krite
rium 

A B C D E F G H I J K L M Sum Sum
/Tot 

A  0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 0 3,5 0,43 
B 0,5  0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 6,5 0,80 
C 1 0,5  0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 1,05 
D 1 0,5 0,5  0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,0 0,99 
E 0,5 0,5 0 0,5  0,5 0,5 1 0,5 0 0 0,5 0 7,5 0,93 
F 0,5 0 0 0 0,5  0,5 1 0,5 0 0 0 0 3,0 0,37 
G 0,5 0 0 0 0,5 0,5  1 0,5 0 0 0,5 0 3,5 0,43 
H 0 0 0 0 0 0 0  0,5 0 0 0 0 0,5 0,06 
I 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0 0 1 0 5,0 0,62 
J 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1  0,5 0,5 0,5 9,0 1,11 
K 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5  0,5 0,5 9,0 1,11 
L 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5  0 7,0 0,86 
M 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1  10,0 1,23 

Tot 81,0 10,0 
 
 
 

B53 



Skalade viktfaktorer 
 

Kriterium Sum/Tot Skala 1-10 
A 0,43 3 
B 0,80 7 
C 1,05 9 
D 0,99 8 
E 0,93 8 
F 0,37 3 
G 0,43 3 
H 0,06 1 
I 0,62 5 
J 1,11 9 
K 1,11 9 
L 0,86 7 
M 1,23 10 
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Nedfällbar hylla 
 
Material och tillverkningsmetod 

• Hyllan tillverkas genom formsprutning av ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
• Bågen tillverkas av rundstång som lackas. 

 
Kostnadsuppskattning 

• Hyllan kostar ca 20 kr. 
• Stålbågen kostar ca 15 kr. 
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Gummimaterial i botten av dörrhylla 
 
Material och tillverkningsmetod 
Hyllan tillverkas med en så kallad tvåkomponentsformsprutning, där hyllan först formsprutas 
sen sprutas SEBS på ytan. 
 

• Dörrhyllan tillverkas av SAN (styrenakrylnitrilplast). 
• Gummimaterialet är en termoplastisk elastomer, SEBS.  

 
Kostnadsuppskattning 
Kostnad för en hylla är ca 30 kr. 
 
Egenskaper 
SEBS är godkänt för kontakt med livsmedel. Vid långvarig kontakt med oljor (matolja, 
olivolja) så upplöses materialet. Färgförändring sker ganska fort vid kontakt med oljor.  
Materialet används t.ex. som slickepott. 
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Krokar 
 
Material och tillverkning 

• Kroken formsprutas med ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
• Bågen tillverkas av stångstål som lackas. 

 
Kostnadsuppskattning 

• Kroken kostar ca 10 kr/st. 
• Stålbågen kostar ca 13 kr. 
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Nätficka i dörr 
 
Material och tillverkningsmetod 

• Nätet är elastiskt och tillverkas av flätad PE (polyeten). Maskstorlek 5-10 mm. 
• Hållaren tillverkas genom formsprutning av ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
• Listerna tillverkas genom extrudering av ABS. 

 
Kostnadsuppskattning 

• Det elastiska nätet kostar ca 50 kr styck. 
• Kostnad för hållare ca 20 kr/st. 
• Kostnad för list ca 3 kr. 

 
Rengöring 

• Nätet är tvättbart. 
• Hållare och lister diskas. 
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Spegel 
 
Material 

• Spegelytan tillverkas av förkromad stålplåt. Plåten bockas i över- och underkant för 
ökad styvhet. 

• Sidolist formsprutas med ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
 
Kostnadsuppskattning 

• Sidolist ca 10 kr/st 
• Förkromad plåt ca 10 kr/st 
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Nedfällbar hylla  
 
Material och tillverkningsmetod 

• Hylla, infästning och låsdel tillverkas genom formsprutning av ABS 
(akrylnitrilbutadienstyren). 

 
Kostnadsupskattning 

• Hyllan kostar ca 10 kr. 
• Infästning kostar ca 3 kr/st. 
• Låsdel kostar ca 2 kr/st. 

Total kostnad med 2 stycken infästningar och 3 stycken låsdelar är ca 22 kr. 
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Krokar 
 
Material och tilverkningsmetod 

• Kroken formsprutas med ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
• Bågen tillverkas av 6 mm stångstål som lackas. 

 
Kostnadsuppskattning 

• Kroken kostar ca 2 kr/st. 
• Handtag kostar ca 2 kr/st. 
• Stålbågen kostar ca 10kr. 

Total kostnad med 2 handtag och 4 krokar ca 22 kr. 
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Kostnadskalkyl för konceptet Nedfällbar hylla 
 
   Tillverkning        Antal 
   Nedfällbar hylla        400000
              
Detalj nr  Benämning  Antal  Kr/st  Kronor 

1  Hylla  400000 5,00 2000000,00
2  Infästningshållare  400000 2,50 1000000,00
3  Kil  400000 1,50 600000,00
4  Låsgummi  400000 0,80 320000,00

Sum.Tot.  Detaljer  1600000    3920000,00
              
   Benämning  Antal  Kr/pall  Kronor 
Summa  Transportkostnader  500 90 45000,00
              
Summa  Total kostnad        3965000,00
              
   Kronor/ Nedfällbar hylla        9,91
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Kostnadskalkyl för konceptet Spegel 
 
   Tillverkning        Antal 
   Spegel        400000 
              
Detalj nr  Benämning  Antal  Kr/st  Kronor 

1  Förkromad plåt  400000 4,00 1600000,00 
2  Plastram  400000 5,00 2000000,00 

Sum.Tot.  Detaljer  800000    3600000,00 
           
   Benämning  Antal  Kr/pall  Kronor 
   Transportkostnad 1  30 220,00 6600,00 
   Transportkostnad 2  90 90,00 8100,00 
Summa  Transportkostnader        14700,00 
              
Summa  Total kostnad        3614700,00 
              
   Kronor/ Spegel        9,04 
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Kostnadskalkyl för konceptet Krokar 
 
   Tillverkning        Antal 
   "Krokar"        400000
              
Detalj nr  Benämning  Antal  Kr/st  Kronor 

1  Krok  800000 0,70 560000,00
2  Krokhållare  400000 1,00 400000,00

Sum.Tot.  Detaljer  1200000    960000,00
              
   Benämning  Antal  Kr/enhet Kronor 
Summa  Transportkostnader  5 90 450,00
              
Summa  Total kostnad        960450,00
              
   Kronor/ "Krokar"        2,40
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Spegel 
 
Material och tillverkningsmetod 

• Spegelytan tillverkas av en stålplåt som är förkromad på båda sidorna dock ej 
kanterna. Plåten formsprutas fast i ramen.  

• Ramen formsprutas med ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
 
Kostnadsuppskattning 

• Ram kostar ca 10 kr/st. 
• Förkromad plåt ca 6 kr/st. 

Total kostnad för komplett spegel är ca 16 kr. 
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Nedfällbar hylla 
 
Material och tillverkningsmetod 

• Hyllplanet tillverkas genom formsprutning av PS (polystyren). 
• Infästning tillverkas genom formsprutning av ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
• Låsdel tillverkas genom formsprutning av ABS. 

 
Kostnadsuppskattning 

• Hyllplanet kostar ca 5 kr 
• Infästning kostar ca 3 kr  
• Låsdel kostar ca 1 kr 
• Total kostnad ca 9 kr 
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Krokar 
 
Material och tillverkningsmetod 

• Krokar och hållare formsprutas med ABS (akrylnitrilbutadienstyren). 
 
Kostnadsuppskattning 

• Kroken kostar ca 1,5 kr 
• Hållaren kostar ca 2 kr 

Total kostnad för 2 krokar och en hållare är ca 5 kr. 
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Hylla 

 
 

Infästningshållare 
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Kil 

 
 

Låsgummi 
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Spegelram 

 
 

Kromad plåt 
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Krok 

 
 

Hållare krokar 
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