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Sammanfattning 

Denna rapport är ett examensarbete inom maskinteknik på c-nivå (15hp). Då författaren ansåg 
att dagens hammockar inte utvecklats speciellt mycket sedan de blev populära i Sverige på 60-
talet, valde han att ägna detta arbete åt att försöka ta fram en mer modern sådan. Projektet har 
huvudsakligen handlat om produktutveckling och design där mycket tid spenderats på att lösa 
alla de olika problem som de satta kraven på nya funktioner bidragit till.   

Arbetet inleddes med att genomföra en omfattande förstudie där information kring dagens 
hammockar letades upp, och de befintliga funktionerna definierades. Även förslag på nya 
funktioner och krav brainstormades fram. Nästa del i förstudien gick ut på att ta fram snabba 
lösningsförslag på hur de nya funktionerna och kraven skulle kunna uppfyllas. Därefter 
framställdes ett förslag på hur det fortsatta arbetet bör gå till. Förstudien avslutades med en 
riskanalys.  

Under det efterföljande arbetet vidareutvecklades de förslag som togs fram under förstudien. 
Detta skedde först med papper och penna. Till en början var de olika arbetsområdena uppdelade 
efter de ämnesområden som en hammock i huvudsak består av; soffa, arm/länk, ställning och 
soltak. Fokus låg då på de mer styrande kraven som fanns på de olika områdena. För soffan var 
exempelvis några av kraven att den skulle rymma tre vuxna personer, det skulle vara möjligt att 
ligga ner och vila i den, och den skulle vara skön att sitta och ligga i. En bit in i arbetet blev dock 
de olika områdena för beroende av varandra att denna uppdelning ej längre var möjlig. Istället 
delades arbetet upp efter de olika krav som fanns. Några av dem har varit; justerbart soltak, tyst 
och kontrollerad gungrörelse, erbjuda en bekväm sittposition vid matbord, flyttbar, matcha 
dagens utemöbler, med flera. 

När bilden av hur hammocken skulle se ut blev mer tydlig, flyttades arbetet in i den digitala 
världen. Här användes CAD-programmet SolidWorks för att rita upp de olika detaljerna som 
hammocken bestod av. När en tänkt lösning väl var uppritad i datorn, gick det oftast snabbt att 
kontrollera om den fungerade eller ej. Ibland gjorde den det, ibland inte, vilket många gånger 
ledde till att författaren återgick till papper och penna igen för att komma på en ny idé eller för 
att vidareutveckla den befintliga. Enligt denna arbetsmetod fortsatte arbetet tills författaren 
slutligen uppnått ett resultat som han ansåg uppfyllde de satta målen och som han samtidigt 
kände sig nöjd med. Resultatet är en hammock med en nutida design och flertalet nya 
funktioner, vilka i rapporten presenteras i form av bilder på den cad-modell som framställdes. 

Det problem som varit absolut svårast att lösa har varit att erbjuda en bekväm sittposition och 
en vanlig, bakåtlutad, hammockposition. Detta löstes genom att erbjuda två olika positioner. För 
att göra detta möjligt, är den rundstång som soffan hänger i, infäst mellan två vagnar (en på varje 
sida). Vagnarna löper i sin tur på varsin balk som sitter fast på de bakre stödbenen. Balken lutar 
ett par grader bakåt, vilket medför att vagnen (och där medsoffan) automatiskt rullar bak till det 
bakre läget, där soffan kan gunga som vanligt. För att positionera soffan i det främre läget, 
skjuter man den framåt och låser fast den med hjälp av ett par hakar. Hammocken är då placerad 
i en mer ätvänlig position. En relativt enkel och smidig lösning, på ett klurigt problem. 
Egenskaper som detta projekt har stävat efter att uppfylla. 
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Summary 

This work is a thesis in mechanical engineering at c-level (15hp). The author decided that he 
wanted to dedicate this work to try to develop the canopy swings because he saw potential to do 
so. The reason for this was mainly the fact that they have hardly been developed at all since they 
became popular in the 1960s here in Sweden. The project has mainly been about product 
development and design, where a lot of time has been spent on trying to solve all the different 
problems that the set demands resulted in.  

The project started by conducting a comprehensive feasibility study in which information about 
today's canopy swings where studied and existing functionality was defined. Thereafter 
suggestions for new features and requirements where brainstormed. The next part in the study 
was to find suggestions for possible solutions on how the new features and requirements could 
be fulfilled. Then a proposal, on how the future work could be managed, was made. The 
feasibility study was then completed with a risk analysis. 

The work carried on with developing the proposals stated in the feasibility study further. This 
was first made with help of pen and paper. At first, the various work areas were split down by 
the elements that a canopy swing mainly consists of (sofa, arm / chain, stand and sunroof). The 
focus was at first on the more directorial requirements that existed in the different areas. The 
sofa had for example the requirements that it should be able to accommodate three adults sitting 
and it should also be possible for one adult to lay down in it. A bit deeper into the project the 
different work areas was too depending of each other that this division was no longer 
possible. Instead the work was divided according to all the different requirements that were 
stated. Some of them were; adjustable sunroof, quiet and controlled rocking motion, a 
comfortable seating position at a dining table, movable, matching today's outdoor furniture and 
more. 

When the picture became clearer of how the canopy swing would look, the work was moved 
into the digital world. The CAD software used to manage this was SolidWorks from 2010. It 
was most often when a solution was plotted in the computer that it was possible to state if an 
idea worked out or not. Sometimes it did, sometimes it didn’t. When it didn’t, it often resulted in 
going back to pen and paper again to generate a new idea, or to develop the existing one 
further. The work continued according to this method until the author finally reached a result 
that met the stated demands at a level he felt happy with. 

The biggest problem to solve has definitely been to offer a comfortable seating position, plus a 
regular, relaxed, canopy swing position. This was solved by offering two different positions. To 
make this possible, the rod that holds the sofa is fastened between two trolleys (one on each 
side). The trolleys then run on a beam that is attached to the rear legs. The beam is then tilted a 
few degrees backward, which is causing the trolleys (and indirectly the sofa) to automatically roll 
back to the end position, where the sofa can swing as usual. To put the sofa in the front 
position/eating position, you simply move it forward and lock it over a plate with the hooks 
mounted on the rod. This is a relatively simple solution, on a quite tricky problem. Properties 
that is characteristic for this project.  
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Abstract 

Denna rapport är ett examensarbete inom maskinteknik på c-nivå (15hp). Då författaren ansåg 
att dagens hammockar inte utvecklats speciellt mycket sedan de blev populära i Sverige på 60-
talet, valde han att ägna detta arbete åt att försöka ta fram en mer modern sådan. Projektet har 
huvudsakligen handlat om produktutveckling och design där mycket tid spenderats på att lösa 
alla de olika problem som de satta kraven på nya funktioner bidragit till.   

Arbetet startade med en omfattande förstudie. Därefter vidareutvecklades de olika idéer som 
framkom under förstudien ytterligare. Detta skedde först med hjälp av papper och penna, men 
överfördes senare till digital form. Det var oftast först då som en idé var möjlig att testa fullt ut. 
Resultatet är en hammock med en nutida design och flertalet nya funktioner, vilka presenteras i 
form av bilder på den cad-modell som framställdes.  
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Förord 

Då det började bli dags för författaren att skriva examensarbete, gick tankarna mellan en rad 
olika ämnen som ansågs vara intressanta. Efter en tids velande mellan dessa, bestämdes att detta 
arbete skulle tillägnas åt att försöka ta fram en smartare och mer modern hammock.  

 
Idén kom till då författaren satt och gungade i sina föräldrars hammock och började undra hur 
gammal den kunde vara. Dess ålder konstaterades aldrig, däremot konstaterades att även om den 
var gammal så var den ändå väldigt lik de som säljs på marknaden idag. Det förde tankarna 
vidare till varför den inte har förändrats mer. Alla produkter vidareutvecklas, men varför inte 
hammocken? Är det en fulländad produkt som inte går att förbättra? Eller finns det kanske 
potential för produktutveckling här? 

 
Författaren aktiverade genast sitt kritiska tänkande och började försöka identifiera alla de brister 
som eventuellt kunde finns på dagens hammockar. Efter en relativt kort stund hade ett par 
saker, som skulle kunna förbättrats, identifierats. För att nämna några, så borde man på ett 
smidigt sätt kunna välja om man ska ha soltaket uppe eller ej, det borde även vara enklare att 
sitta och äta vid ett matbord, och soffans gungrörelse borde vara mer kontrollerad. 

 
Hur författaren tog sig an dessa problem och hur han har löst dem, får du reda på längre fram i 
rapporten. Är du nyfiken? Tveka inte på att läsa vidare i så fall!   
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        Johan Ankarloo 

1. Introduktion 

Här nedan presenteras bakgrunden till projektet, hur det uppkom, de problem som ska 
lösas, syftet med projektet, samt de mål som finns för det slutgiltiga resultatet. 

1.1 Bakgrund 

När det i somras började bli dags att bestämma vad jag skulle göra för examensarbete 
var det många olika idéer som bollades fram och tillbaka. Att det skulle handla om 
produktutveckling där design, konstruktion och problemlösning var stora 
huvudområden var jag säker på. Men vad jag skulle utveckla var till en början inte lika 
självklart. Efter att ha suttit och funderat en hel del i min familjs gamla hammock insåg 
jag att produkten jag satt och gungade i, knappt utvecklats någonting sedan den 
lanserades. Här måste det finnas potential till förbättring tänkte jag. Det var i denna 
stund jag bestämde mig för att tillägna mitt arbete åt att ta fram en modern hammock 
som rakt igenom andas 2010-tal. 

1.2 Problemformulering 

Vad är det då för fel på dagens hammockar? För de som alltid nöjer sig med det som 
finns på marknaden, finns det säkerligen ingenting att förbättra i dagsläget. För mig 
handlar dock produktutveckling om att inte nöja sig med det som finns på marknaden, 
utan istället fråga sig vad som kan förbättras. Vad gäller dagens hammockar så finns 
det enligt egen åsikt en hel del att vidareutveckla.  

Här är några av de största problemen:  

 Det är inte möjligt att anpassa soltaket efter användarens önskemål. 

 De är ej speciellt anpassade för att sitta och äta vid ett bord. 

 Soffan kommer lätt i svängning då man gungar i dem. 

 De är ofta svåra att resa sig ur för äldre människor. 

 De matchar inte dagens utemöblers formspråk. 

 Många modeller är svåra att förflytta. 

 Taket samlar ofta upp nederbörd. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att dokumentera det arbetssätt som använts, de metoder 
som valts, samt förklara varför vissa lösningar valts framför andra. Detta för att läsaren 
ska förstår hur författaren gått tillväga då denne kom fram till sitt slutresultat. Ett 
annat syfte ur eget perspektiv är att detta arbete ska kunna användas som referens vid 
framtida jobbansökningar.  
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1.3 Mål 

Målet med detta arbete har delats upp enligt nedan för att enklare kunna specificera 
det, samt för att enklare kunna kontrollera och reflektera över resultaten. Men även för 
att enklare kunna arbeta efter dem. Ju tydligare mål, desto enklare är de att arbeta mot 
och uppfylla.   

1.3.1 Huvudmål - Ta fram en modern hammock 

Detta projekts huvudmål är att ta fram en modern hammock som löser de problem 
som presenterades i problemformuleringen. Dessa problem kan sättas upp som 
följande delmål.  

1.3.1.1 Delmål 1 - Smart soltak 

Soltaket är en viktig del på en hammock och bör därför uppfylla flera olika krav. Här 

nedan följer de viktigaste kraven för att soltaket ska uppnå sitt mål: 

Justerbart 
En hammock har många olika användare, allt från små barn till de äldsta 
pensionärerna. Det finns därför många olika önskemål. Alla vill inte alltid ha skugga på 
sig, utan vill då och då kunna njuta av solens värmande strålar. Av dessa enkla 
anledningar bör soltaket därför vara justerbart.  
 
Utbytbart 
Ett soltak på en hammock får utstå en hel del påfrestningar i form av bland annat 
vatten, vind och fågelbajs. Det är därför nödvändigt att kunna montera bort det för att 
tvätta eller ersätta det med ett nytt.  
 
Regntåligt  
Ett soltak till en hammock ska motstå väldiga mängder nederbörd och bör utformas så 
att det inte samlar upp denna.   
 
Soltåligt 
Soltakets huvudfunktion är att skydda användarna från solens starka UV-strålar. 
Soltaket måste därför hindra dessa strålar från att tränga igenom. Det ska även vara 
tåligt mot dessa strålar så att det behåller sin färg.  

1.3.1.2 Delmål 2 – Ätvänlig sittposition   

Många gånger är hammocken placerad vid ett bord utomhus. Det ska därför vara 
möjligt att justera sitsen så att man på ett komfortabelt sätt kan sitta och äta vid ett 
standardhögt matbord (73 – 76 cm).    

1.3.1.3 Delmål 3 – Tyst och kontrollerad gungrörelse 

Soffan ska endast gunga i en kontrollerad och pendlande rörelse. Om man ligger och 
vilar i dagens hammockar och samtidigt gungar, så hamnar soffan gärna i svängning, 
vilket vanligen medför ett obehag för användaren. Själva gungandet skall även vara 
tyst. Missljud från hammockens konstruktion får heller inte förekomma.   
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1.3.1.4 Delmål 4 – Enkel och bekväm att sätta sig i 

Soffan ska vara lättåtkomlig, även om den är placerad vid ett bord. Den bör även 
dämpa eller svikta då man sätter sig ner i den. 

1.3.1.4 Delmål 4 - Enkel att resa sig ur 

För många äldre är det svårt att resa sig ur en hammock. Anledningarna till detta är 
flera. En hammock är för det första lägre än en stol, de lutar en hel del bakåt och följer 
dessutom med bakåt då man trycker ifrån för att resa sig. Det ska alltså vara enklare 
för samtliga användare att resa sig ur hammocken än vad dagens hammockar tillåter. 

1.3.1.3 Delmål 5 – Matcha dagens utemöbler 

De hammockar som finns på marknaden idag, matchar inte helt de utomhusmöbler 
som finns. De har samma färg, men de talar inte alls samma språk estetiskt.  
Hammocken ska därför matcha de utomhusmöbler som finns på marknaden idag.    

1.3.1.3 Delmål 6 – Flyttbar 

Om man inte har en jättelik trädgård så skuggas, allt som oftast, vissa delar av 
trädgården någon gång under dagen av skymmande träd och dylikt. Det är därför 
smidigt att på ett enkelt sätt kunna flytta hammocken, så man slipper att anpassa sin 
lediga tid efter solens läge.  

1.3.1.3 Delmål 7 – Komfortabel för tre vuxna 

Ett av de viktigaste målen är att skapa en skön hammock att sitta i. Lyckas inte det, så 
har alla de andra kraven ingen som helst betydelse. Den ska rymma tre vuxna 
sittandes. Det ska även vara möjligt för en person att ligga och vila på ett komfortabelt 
sätt.   

1.3.1.3 Delmål 8 – Hållbar  

Hammocken ska hålla för tre fullvuxna människor på 140kg vardera, dvs. en totalvikt 
på 420kg.  

1.3.1.4 Delmål 9 – Smidig vinterförvaring 

Då en hammock vanligen tas in under vintern, bör den under den tiden ta upp så lite 
plats som möjligt.  

1.3.1.4 Delmål 10 – Erbjuda fri sikt 

Då man sitter i en hammock vill man kunna sitta och kolla ut över landskapet. Det 
man däremot inte vill sitta och kolla på är ett stag eller ett ben tillhörande hammocken.  

1.3.1.4 Delmål 11 – Stabil konstruktion 

Hammocken får absolut inte välta, den måste därför stå stabilt på marken. Den får 
heller inte uppfattas som ranglig, utan ska ge ett gediget intryck både då den beskådas 
och då den används.   
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1.3.1.4 Delmål 12 – Snabb och smidig montering 

För att inte hammocken ska bli för dyr, måste den vara snabb och smidig att montera 
ihop.  

1.3.1.4 Delmål 13 – Billig tillverkning 

För att hammockens pris ska hållas nere, måste framställningen av den vara billig.  

1.4 Avgränsningar 

För att inte göra detta projekt omänskligt stort och anpassa det efter sin tänkta storlek, 
en c-uppsats, har arbetet begränsats genom att inte ta fram något produktionsunderlag 
i form av ritningar och dylikt. Det innebär även att någon prototyp heller inte kommer 
tas fram. Några former av produktionskostnadskalkyler kommer heller inte 
genomföras. 

1.5 Disposition 

Rapporten kommer inledningsvis att börja med en teoretisk bakgrund där läsaren blir 
informerad om den teoretiska bakgrund som ligger till grund för projektet.  

Därefter beskrivs de verktyg och det arbetssätt som använts i projektet, under avsnittet 
metod.  

Följaktligen behandlas avsnittet genomförande, där den process som lett fram till 
slutresultatet kortfattat beskrivs. För att detta avsnitt inte ska bli allt för omfattande, 
fokuseras det på att endast beskriva de vägar som tagits och som lett fram till 
resultatet. En väldigt stor del av detta projekt består av den förstudie som 
genomfördes i det inledande stadiet. Då den är så omfattande, beskrivs den endast 
kortfattat under genomförandeavsnittet och presenteras istället i sin helhet som bilaga.  

Nästa avsnitt som behandlas är resultatdelen. Här beskrivs resultatet i detalj i form av 
bilder med hänvisningar och beskrivningar. Dessa förklarar hammockens olika 
funktioner, varför den ser ut som den gör, och på vilket sätt slutresultatet uppnår de 
olika mål och krav som fastställts. 

Därefter presenteras de avslutande avsnitten analys, diskussion och slutsats.  

Källor till information och bilder refereras till genom ett nummer inom 
hakparantes, antingen placerad i texten eller efter det aktuella stycket. Själva källan 
hittas sedan under samma nummer i avsnittet referenser. 
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2. Teori 

Då detta arbete går ut på att ta fram en sittmöbel, är kunskaper kring ergonomi viktigt 
för att lyckas med uppgiften. Här nedan presenteras därför teori kring ergonomi och 
sittergonomi.  

2.1 Ergonomi  

2.1.1 Definition 

Ordet ergonomi kommer enligt International Ergonomics Association’s hemsida, 
iea.cc, från grekiskans ergon som betyder arbete (work), samt nomos som betyder 
lagar (laws). IEA’s definition av ergonomi presenteras även på hemsidan och lyder, 
enligt författarens egna översättning;  

”Ergonomi (eller mänskliga faktorer) är den vetenskapliga disciplin som behandlar samspelet mellan 
människor och andra delar av ett system, samt det yrke som använder teoretiska principer, data och 
metoder för att utveckla i syfte för att optimera mänskligt välbefinnande och övergripande prestanda i 
ett system.” [1] 

2.1.2 Typer av ergonomi 

Enligt samma källa finns det tre olika huvudområden inom ergonomi. En av dem är 
kognetiv ergonomi som behandlar människans mentala processer. Den andra är 
organisatorisk ergonomi som handlar om sociala system. Det tredje, och det område 
som ergonomi är mest förknippat med och som är mest intressant för detta arbete, är 
fysisk ergonomi. IEA har även definierat fysisk ergonomi på ett bra sätt och lyder 
enligt egen översättning; 

”Fysisk ergonomi handlar om mänskliga anatomiska, antropometriska, fysiologiska och 
biomekaniska egenskaper när de förhåller sig till fysisk aktivitet. De relevanta ämnena är 
arbetsställningar, materialhantering, repetitiva rörelser, arbetsrelaterade belastningsskador, arbetsplats 
layout, säkerhet och hälsa.” [1][2] 

2.1.3 Sittergonomi 

Problemet då man sitter ner är att rygg- och nackmuskulaturen lätt ansträngs. Det är 
därför nödvändigt att erbjuda användaren en korrekt utformad möbel som minskar 
riskerna för att detta uppstår. Det kan ske genom att följa de olika riktlinjer som 
presenteras i boken Human factors, design handbook (andra utgåvan), av Wesly E. 
Woodson, Barry Tillman och Peggy Tillman, vilka presenteras nedan: 

 

Generella riktlinjer: 

 Anpassa möblerna efter användarnas utseende, behov och 
användningsområden. 

 Tänk på säkerheten: undvik skarpa kanter, se till att konstruktionen håller, 
tänk på balans och stabilitet, tänk på brandrisken vid materialval. 



6 

        Johan Ankarloo 

 Tänk på förvaring och ommöblering.  

 Dynor och kuddar ska varken vara för tjocka eller för mjuka. En för mjuk 
dyna skulle få användaren att sjunker ner, som i sin tur skulle innebära att 
denne fick en ihopsjunken sittställning där ryggen frestas. En annan anledning 
till att undvika denna typ av dynor är det kan uppstå en tryckande kraft i 
undersidan på benen, vilket kan leda till att blodet stoppas upp.  

 

Mått och vinklar: 

 Sitsen bör luta cirka 5 grader bakåt, ryggstödet bör i sin tur luta 105 grader 
bakåt i förhållande till sitsen, vilket medför att ryggen får vila mot ryggstödet.  

 Sitsen bör vara 43cm djup. 

 Höjden mellan marken och sitsen bör vara 43cm. 

 Ska sittmöbeln användas vid ett bord som är 76cm högt, bör höjden på sitsen 
istället vara 45-46cm. Är höjden på bordet 73cm, bör höjden på sitsen vara 43.  

 Avståndet mellan sits och armstöd bör vara 18-20cm. 

 En sittplats bör vara minst 48cm bred.  

 Armstöd bör vara minst 5cm breda. 

 Ryggstödet bör vara minst 61cm högt. 

 

Utformning: 

 Sitsen bör vara platt. Den får absolut inte vara skålformad, då det kan få 
användarens lår att rulla inåt, vilket kan skapa ett obehag hos denne efter en 
tids stillasittande.   

 Ryggstödet får vara skålformat men rekommendationen är ett platt ryggstöd. 

[3] 
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3. Metod  

Nedan presenteras och beskrivs de olika metoder som använts i detta arbete. De kan 
ses som de olika tekniker och verktyg som använts under genomförandet för att lösa 
projektets uppgift. 

3.1 Förstudie 

Syftet med att genomföra en förstudie är i grund och botten för att få fram den 
information som är väsentlig för att kunna genomföra ett specifikt projekt. Med denna 
information som grund, beslutas sedan om projektet ska genomföras enligt förslaget, 
enligt modifiering, eller om det ska läggas ner. Det finns inget företag eller någon 
organisation som vill lägga resurser i form av tid och pengar på ett projekt som inte 
leder fram till något. Förstudien genomförs för att minimera den risken. [4] 

 

Enligt de förstudier författaren själv studerat, kan en förstudie struktureras upp på 
flera olika sätt. Det kan därför vara lämpligt att anpassa förstudiens innehåll efter det 
specifika projektet. För detta projekt valdes fyra olika huvudrubriker; 
problembeskrivning, förslag till lösningar, förslag till genomförande, samt 
avslutningsvis en riskanalys. [5] 

3.2 Idégenerering 

Idégenereringen kan beskrivas som den process där olika tekniker används i syfte att 
hitta nya lösningar på ett eller flera kända problem. Det finns mängder av tekniker att 
använda sig av, de som använts i detta projekt har varit: 

3.2.1 Brainstorming 

Brainstorming är i grund och botten en gruppaktivitet vars syfte är att generera många 
olika idéer på lösningar på ett specifikt problem. Under dessa sessioner bör man 
tillämpa Alex Osborn´s 4 regler: 

1. Kritisera och analysera inte. 

2. Var spontan och öppensinnad. 

3. Fokusera på kvantitet före kvalitet. 

4. Försök kombinera och förbättra varandras idéer. [6] 

Sedan anser författaren att även kravet på en tidsram bör läggas till listan, då tanken 
med hela tekniken går ut på att generera mängder av nya idéer utan någon som helst 
eftertanke.  

Trots att brainstorming huvudsakligen är en gruppaktivitet, så finns det ett antal olika 
tekniker som kan tillämpas vid individuell brainstorming. Dessa är: 
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3.2.1.1 Mindmapping 

Mindmapping är en teknik där man hela tiden fokuserar på de områden där 
kreativiteten för tillfället är. Den fungerar genom att man i mitten på ett papper eller 
en skärm skriver upp en idé, ett koncept eller en frågeställning. Därefter bygger man 
på med nya idéer, frågeställningar eller koncept runt om dem. Sedan vidareutvecklas 
dessa ytterligare, så att fler underrubriker skapas. Skulle arbetet köra fast någonstans, 
så flyttas fokus till ett annat område. [7] 

3.2.1.2 Doodleing 

Doodleing är en teknik som vanligen kännetecknas av de krumelurer som kan uppstå i 
marginalen i kollegieblocket under en halvrolig föreläsning. Denna teknik kan även 
vara användbar då nya idéer ska genereras. Den går då ut på att försöka få fram nya 
lösningar genom att generera snabba skisser på det specificerade problemet under en 
viss tid, utan att verken analysera skissen i sig eller själva idén, det är det 
undermedvetna som ska tala via pennan. [8] 

3.3 Handskisser 

Ordet skiss betyder ungefär ”snabb och sammanfattande framställning i bild eller 
skrift”. Anledningen till att göra en skiss är i grund och botten för att antingen 
beskriva en idé för någon annan eller för att dokumentera den så att den inte glöms 
bort. En annan anledning kan vara för att utvärdera en befintlig idé eller för att 
försöka generera nya. I detta projekt genomfördes handskisser för samtliga ändamål 
nämnda ovan. [9] 

3.4 3D-CAD 

Förkortning ”CAD” står för ”Computer Aided Design”, vilket på svenska betyder 
datorstödd design. Man använder sig då av speciella programvaror för att ta fram 
digitala 3D modeller. Modellerna kan antigen vara solid-, tråd- eller nurbs- och 
polygonbaserade. Programvaror som är trådbaserade skapar linjer som sedan ytor 
appliceras på. Förkortningen Nurbs står för Non-Uniformal Rational Basis Spline och 
är i grunden en matematisk beräkningsmodell som gör det möjligt att ta fram väldigt 
exakta kurvor. Programvaror som baseras på denna teknik ger användaren större frihet 
att ta fram väldigt avancerade former och ytor. Nackdelen med dem är att de är svåra 
att arbeta med och de har ofta en begränsad historik, vilket gör det svårt att ångra en 
händelse när något blivit fel. Då modellerna endast består av ytor i denna typ av 
program, saknar de massa. Exempel på en programvara som baseras på denna teknik 
är Autodesk Alias, vilket är ett program som ofta används vid industridesign.  

Solidbaserade programvaror arbetar däremot med solida modeller, vilket innebär att de 
har en massa. Denna typ av programvaror är helt baserade på mått och upplevs av 
majoriteten som enklare att behärska. Det är normalt sätt mycket enklare att ändra ett 
yttre attribut i denna typ av program. Exempel på några olika programvaror som är 
baserade på denna teknik är: Dassault Systéme’s SolidWorks och Autodesk’s Inventor, 
vilka är vanliga CAD-program vid konstruktionsarbete. [10] 

Under detta arbete användes SolidWorks 2010 för att rita upp 3D modellen.  
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3.5 Arbetsmodell 

Den arbetsmodell som använts i detta arbete är tänkt att användas vid gruppbaserade 
projekt, men då författaren skarpt gillar tanken med den, har den valt att användas 
ändå. 

3.5.1 Concurrent engineering 

Concurrent engineering är en arbetsmodell som främst används vid produktutveckling. 
Den grundar sig på två olika idéer. Den första är att hela produktens livscykel bör tas i 
övervägande redan tidigt i projektet. Den andra är att arbetet kring de olika faserna i 
projektet bör ske samtidigt. Ett vanligt arbetssätt är annars vattenfallsmetoden, där en 
ny fas påbörjas först när den föregående har avslutats, vilket medför att stor fokus hela 
tiden hamnar på den aktuella fasen. Fördelarna med concurrent engineering är att man 
snabbare kan upptäcka fel och brister i de olika koncept eftersom man inte behöver 
avsluta den aktuella fasen innan idéerna kan testas i nästa fas. Man kan alltså tidigare i 
projektet gallra ut de idéer som är dåliga och på så sätt spara tid och pengar. En annan 
fördel är att det överlappande lagarbetet som uppstår gör att fler känner sig delaktiga i 
projektet och att de faktiskt har möjlighet att påverka det. Denna känsla bidrar till 
ökad kreativitet och ökad motivation hos medarbetarna. [11] 

Då detta projekt skett individuellt, har det varit omöjligt att arbeta exakt enligt denna 
modell. Den har mer använts som inspiration och funnits med i åtanke under arbetets 
gång.  
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4 Genomförande 

Här nedan presenteras genomförandet av detta projekt.  

4.1 Förstudie 

Syftet med förstudien var att ta fram ett underlag till projektet innehållande all 
väsentlig information som behövdes för att genomföra det. Först söktes all 
information som gick att hitta om hammockar, var de kommer ifrån, var namnet 
kommer ifrån, hur de är konstruerade, vilka material som används, vad det finns för 
olika design på dem osv. Informationen hittades främst på internet. Då förstudien är 
otroligt omfattande läggs den som bilaga. Den bör med fördel läsas för att läsaren ska 
kunna förstå varför arbetet genomförts som det gjort och varför resultatet ser ut som 
det gör. Vänligen se Bilaga 1 för att se förstudien i sin helhet. Här nedan beskrivs 
genomförandet av förstudien mer detaljerat. 

4.1.1 Informationssökning 

4.1.1.1 Hammockens historia 

Det första som gjordes vid informationssökandet var att leta upp 
bakgrundsinformation kring hammocken, bland annat söktes information om dess 
namn, hur den kom till och när den lanserades. Källor till information var här internet 
och Växjö Universitetsbibliotek, men det var väldigt svårt att få tag på givande 
information.  

4.1.1.2 Produkter på marknaden 

Därefter genomfördes en mindre marknadsanalys där de hammockar som finns på 
marknaden studerades. Viktiga områden var då deras design, funktioner, konstruktion 
och olika material. Internet var här den främsta källan till information. 

4.1.2 Idégenerering 

4.1.2.1 Nya funktioner och krav 

Nästa steg var att brainstorma fram alla de nya funktioner och krav som bör finnas på 
en modern hammock. Även inspirationskällor i form av befintliga produkter på 
marknaden, några olika värdeord, samt ett par inspirerande bilder, fastställdes och togs 
fram. Detta skedde främst genom att fundera på vilka behov som kan finnas hos olika 
användare, samt vilka funktioner som bör finnas vid olika typer av 
användningsområden.  

4.1.2.2 Förslag till lösningar 

För att strukturera upp alla de krav som fastställts, delades de in efter de olika enheter 
en hammock består av, dvs soffa, ställning, arm/länk, soltak, samt en kategori med 
generella krav. Det främsta verktyget för att genera olika förslag har varit genom 
snabba handskisser, ytterligare informationssökning, små laborationer och tester, samt 
en stor del tankekraft.  
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4.1.3 Förslag till genomförande  

För att öka chansen till ett lyckat resultat strukturerades arbetet upp enligt en 
arbetsprocess skribenten själv satte ihop för det specifika projektet och som han själv 
ansåg bör vara ett bra tillvägagångssätt. Arbetsprocessen har inspirerats av det 
arbetssätt man använder vid concurrent engineering, samtidigt som stor fokus låg på 
att inte missa något av de krav som fastställdes för hammocken. Även förslag gällande 
själva dokumentationen av arbetet togs fram, se bilaga 1.  

4.1.4 Riskanalys 

För att öka chansen till ett lyckat resultat genomfördes en riskanalys där olika tänkbara 
incidenter med negativ påverkan för projektet skrevs ner. Därefter sammanställdes 
förslag på olika åtgärder som bör genomföras innan eller under arbetet för att minska 
risken för att de faktiskt inträffar.  

4.2 Utvecklingsarbete 

Det fortsatta utvecklingsarbetet av de förslag på tänkbara lösningar som togs fram i 
förstudien, inleddes huvudsakligen med papper och penna. När en relativt tydlig bild 
på slutresultatet fanns, övergick arbetet till digital form.   

Arbetet genomfördes enligt det förslag som presenterades i förstudien, där 
hammockens olika delar delades upp i olika områden. Områdena var; soffa, ställning, 
arm/länk mellan soffa och ställning, samt soltak. Under dessa områden delades sedan 
de olika kraven upp. Då några krav gällde generellt för hammocken, blev det även en 
kategori med dessa. De olika ämnesområdena angreps till en början i ordningen: soffa, 
arm/länk, ställning, soltak, samtidigt som de generella kraven hela tiden fanns i åtanke. 
Under första skedet arbetades varje område igenom relativt ytligt. När arbetet kommit 
en bit på vägen för ett område, skiftades fokus till nästa område. Men en bit in i 
projektet flöt de olika områdena ihop, vilket medförde att arbete istället delades upp 
efter de olika krav som hammocken skulle uppnå.   

4.2.1 Idégenerering 

4.2.1.1 Brainstorming 

Under utvecklingsarbetets första fas användes främst brainstorming för att försöka 
komma på nya idéer och nya krav. Inledningsvis studerades då de olika krav och idéer 
som fastställts under förstudien. Nya idéer genererades sedan genom att ställa frågor 
som; ”varför?”, ”hur?”,” är detta enda lösningen?”, ”påverkas andra lösningar?” osv. 
De nya idéer som framkom utvärderades sedan snabbt genom plus och minus listor. 
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4.2.1.1 Handskisser 1 

De idéer som valdes att arbeta vidare med, skissades hastigt upp så att de inte skulle 
falla i glömska, samt för att kunna utvärdera dem ytterligare. Några av de olika idéerna 
som framkom presenteras nedan.  

 

Soffa 

Då ett av kraven var att hammocken skulle matcha de aluminiumutemöbler som finns 
på marknaden, studerades författarens egna utomhusstolar. Även alla de mått kring 
hur en ergonomiskt korrekt stol bör utformas fanns med i åtanke då brainstormingen 
på soffan började. För att verkligen matcha de utomhusmöblerna bestämdes att soffan 
skulle konstrueras på samma sätt som dessa, det vill säga med aluminiumprofiler där 
tyget till sits och ryggstödet träs in i spår i profilerna. Ryggstödet och sitsen spänns 
sedan upp mellan de olika profilerna, se figur 1 nedan.  

 
Figur 1. Soffans konstruktion. 
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Upphängning av soffa i ställning 

Efter de små experiment som genomfördes i förstudien fastställdes att ju längre 
distansen mellan soffan och dess infästning är, desto mindre märkbart blir motståndet 
och desto längre tid kommer soffan att gunga. Då även ett av kraven var att så lite som 
möjligt skulle skymma sikten då man satt i hammocken, insågs tidigt att 
upphängningen måste bestå av en fast arm som fästs på baksidan av soffan. Med 
vetskap om masscentrums position på en sittande människa och att en fast arm måste 
fästas på baksidan av soffan kom resultatet, som visas i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2. Armens utformning. 

 

 

Ställning 

Det främsta krav som framkom på ställningen utav det arbete som genomfördes på 
soffan och upphängningen ovan, var att infästningen för armen till soffan bör vara 
vertikalt ovanför den punkt där masscentrum för en sittande människa hamnar då 
denne sitter i soffan. Då ett annat krav var att soffan skulle ha en kontrollerad, 
pendlande rörelse då den gungar, bestämdes även att infästningen mellan armen och 
ställningen ska ske i form av ett kullager i änden på armen (se figur 3 nedan).  
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Figur 3. Infästningspunkt och masscentrum. 

Soltak 

Under den första fasen var det inte så stor fokus på soltaket eftersom det är så 
beroende av hur de övriga delarna konstrueras.  

4.2.2 Handskisser 2 

Vid det här laget fanns en väldigt suddig bild över hur hammocken skulle kunna se ut, 
för att göra bilden tydligare fortsatte arbetet men inte på ett riktigt lika strukturerat sätt 
som tidigare. Alla de olika lösningarna började nu bli väldigt beroende av varandra, så 
det gick inte längre att ha arbetet uppdelat på samma sätt. Istället fokuserades arbetet 
på de olika krav som fanns på hammocken.  

Ett av kraven på soffan var att den skulle gå att justera så att det var möjligt att sitta 
vid ett bord och äta på ett komfortabelt sätt. Samtidigt skulle den erbjuda den mer 
avslappnade och hammockaktiga sittpositionen. För att lösa detta har författaren varit 
inne på flertalet olika lösningar. Några av dem har på ett indirekt sätt påverkat 
resultatet och beskrivs därför kortfattat här nedan. 

En av lösningarna har varit att erbjuda en rotation kring den främre delen av 
undersidan på sitsen så att hela soffan skulle gå att vinkla bakåt, se figur 4 nedan. 
Nackdelen med denna lösning var att det är nästintill omöjligt att undkomma alla 
klämrisker som kan uppstå när soffan vinklas framåt och bakåt.  
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Figur 4. Två olika sittpositioner. 

En annan idé har varit att placera leden (med led menar författaren en 
sammanlänkande komponent mellan två delar och som möjliggör rotation kring en 
axel) på samma ställe som ovan, plus en led till vid ryggstödet. Det gjorde det möjligt 
att låta ryggstödet glida ner längs med armarna som soffan sitter fast i. Denna lösning 
gjorde att klämrisken minskade, men eftersom ryggstödet inte justerades, blev vinkeln 
mellan sitsen och ryggstödet alldeles för liten. Se figur 5. 

 
Figur 5. Glidande ryggstöd. 
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Då det var svårt att hitta en lösning som inte innebar en stor risk att klämma sig, kom 
författaren på ännu ett alternativ. Det gick ut på att låta soffan vara helt utan rörliga 
delar och fixerad vid armen. Istället skulle armen och ställningen erbjuda de två olika 
sittpositionerna. 

Efter en lång tids ”två steg fram, ett steg bakåt”-dans ploppade en idé upp. Där såg 
lösningen ut enligt följande; långt upp på armen till soffan satt en led, på andra sidan 
den, satt en kortare profil som gick in i en annan profil. Då soffan var i så kallad ”ät-
position”, befann sig leden en bit in i profilen som armen på andra sidan kunde gå in i, 
se figur 6 nedan.  

 

 
Figur 6. Dold led. 

För att få soffan till normal position var det tänkt att dra i, trycka eller vinkla någon 
mekanism så att den övre armen frigjordes och gled ner, vilket även medförde att 
leden blev rörlig och gjorde det därmed möjligt att gunga i hammocken. Detta koncept 
vidareutvecklades ganska långt. Lösningen blev väldigt avancerad, med exempelvis 
gasfjädrar som skulle dra upp hammocken automatiskt. Fördelarna med det var att 
fjäderkraften skulle ge den som reste sig sist ur hammocken lite hjälp upp. Men de 
skulle även erbjuda dämpning då man satta sig ner, samtidigt som hammocken 
automatiskt alltid hamnade i ät-position då gasfjädern drog upp hammocken. Ett 
problem var att om man satte sig på ena sidan i soffan, skulle endast den sidan åka ner. 
För att lösa detta fanns det tankar om att kugghjul skulle föra över kraften till den 
andra sidan och därmed tvingade ner den andra sidan så att soffan alltid var horisontell 
(se figur 7). Denna lösning medförde dock att det övre höljet blev så stort på grund av 
allt som den skulle innehålla. Dessutom hamnade lite för mycket vikt lite väl långt bort 
från centrum på hammocken. En annan nackdel var att lösningen började bli lite väl 
avancerad för att finnas på en hammock.  
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Figur 7. Mekaniken i profil. 

Men denna lösning bidrog till en ny idé, där hammocken istället skulle tryckas snett 
uppåt istället. Det gav en mindre konstruktion och mer av vikten samlad vertikalt 
ovanför centrum på hammocken, se figur 8 nedan.  

 
Figur 8. Profil i profil. 
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4.2.3 3D-Modellering 

I detta skede hade en del av arbetet redan hunnit flyttas in i datorn, men nu flyttade 
även resten in. CAD-programmet som användes till att rita upp 3D-modellen ver 
SolidWorks 2010. Soffan var den del som ritades upp först. Därefter ritades armarna, 
som sitter fast i soffan och som fäster i ställningen, upp. Efter det ritades ställningen 
upp.  

Nästa steg blev att lösa hur soffan skulle förflytta sig fram och tillbaka mellan de olika 
sittpositionerna. Det har även här funnits en rad olika lösningar. Den som valdes 
presenteras ytterligare i resultatdelen.  

Nästa stora problem att lösa var soltaket, det hade som krav att det skulle gå att fälla 
ner så att det blev möjligt att bestämma om man vill ha sol eller ej på sig då man sitter i 
hammocken. Det fanns även här många olika lösningsförslag på tapeten, men slutligen 
valdes en enkel och smidig lösning, som även den presenteras ytterligare i 
resultatdelen.  

Mycket av arbetet under denna fas växlades mellan handskisser och CAD-ritande. När 
en ny idé skulle tas fram, skissades den först upp på papper, därefter ritades den upp i 
datorn och testades där. Det var oftast först när en idé hade ritats upp i 3D som 
författaren insåg om den skulle fungera eller ej.  

Det slutgiltiga resultatet fastställdes när allting var uppritat och hammocken såg ut och 
fungerade enligt de krav som ställts och då författaren kände sig tillfreds med den 
lösning han fått fram. Hur det blev presenteras i resultatdelen.  

4.2.4 Virtuell validering av konstruktion 

För att få en indikation på om konstruktionen kommer klara av de krav som ställts, 
bestämdes att de detaljer i konstruktionen som författaren ansåg var de svagaste 
länkarna, skulle testas i SolidWork’s insticksmodul; ”Simulation”.  

Efter att ha studerat hammockens konstruktion fastställdes att det var främst armarna, 
som soffan hänger i, som var de mest utsatta (se figur 13, ruta 1, Arm). Anledningen 
till denna teori var det faktum att det var tänkt att de skulle vara svetsade rakt ut från 
cylindrarna, vilket bör medföra höga spänningar i själva övergången mellan de båda 
delarna (främst i svetsen). En annan anledning var att armarna ensamt skulle klara av 
att bära upp stora delar av alla de krafter som den utsätts för då den är fullsatt (av tre 
personer med en vikt på 140kg vardera).  

Kravet på att hammocken skulle klara en maxlast på 420 kg plus soffans egenvikt som 
uppskattas till 15kg, gav då en last på: (420+15)*9,82= 4271,7 N, vilket avrundades till 
4.3 kN. Eftersom lasten fördelas på två armar blev lasten på varje arm 2,15 kN, vilket 
användes vid simuleringen.  
 
En beräkningsmodell sattes sedan upp med följande kriterier: 
Lastfallet definierades som statisk last. Cylindern fixerades i det genomgående hålet.  
Samtliga detaljer slogs ihop till en komponent. Krafter på totalt 2150N fördelades 
mellan de 8 stycken infästningshål (4 på varje sida) som armen skruvas fast mot soffan 
genom. Krafternas riktning sattes neråt och i samma riktning som armens längsta del.  
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Simuleringen visade att konstruktionen var i riskzonen för att fallera på grund av höga 
spänningar i övergången mellan de båda delarna, se figur 1 i bilaga 3. Författarens teori 
var alltså korrekt. 

För att lösa problemet förstärktes det kritiska området med en 5mm tjock plåt som 
skulle fungera som en fjäder och ta upp stora delar av dessa spänningar. För att 
verifiera denna idé gjordes nya simuleringar med samma kriterier som ovan. Resultatet 
visade att plåten gjorde en enorm skillnad, se figur 1 i bilaga 4.  

De fullständiga rapporterna återfinns i bilaga 3 och 4. Som läsaren kan se så ser 
nedböjningen på armens nedre del ut att vara lite väl kritisk i bilagorna (figur 2). Men 
den bilden är inte rättvis. Armen skapar ett förband med soffan via de fyra 
genomgående skruvarna, vilket kommer förhindra en så pass kraftig nedböjning.  
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5. Resultat  

Resultatet av detta arbete presenteras i form av bilder, med beskrivande texter, på den 
3D modell som ritades upp. De presenteras under de olika rubrikerna; form, funktion 
och konstruktion. 

5.1 Form 

Här nedan beskrivs den form som hammocken fått och varför den ser ut som den gör.  

5.1.1 Matcha dagens utemöbler 

 

Figur 9. 3D modell. 
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Figur 10. Möbelgruppen Nydala, Hillestorp Trä. 

Det är främst soffan (se figur 9) som försökts att matcha med dagens utemöbler då det 
är de som påminner mest om varandra. Inspiration har kommit från möbelgruppen 
Nydala från tillverkaren Hillerstorp Trä, se figur 10 ovan. För att få dem att matcha 
varandra ska främst liknande tillverknings och monteringsmetoder användas. Även 
samma typ av material till både sits och ryggstöd ska användas för att få ett mer 
enhetligt utseende. Detta material gör det möjligt att sitta i hammocken som den är, 
likt stolarna på bilden, även om dynor är att rekommendera för en högre komfort. En 
annan matchande detalj är att båda har armstöd i trä.  

5.1.2 Värdeord 

Under förstudien fastställdes några olika värdeord som hammocken skulle uttrycka. 
Här nedan presenteras de olika som valdes och på vilket sätt hammocken strävar mot 
att förmedla dessa (även om det kan vara väldigt svårt att specificera).  

5.1.2.1 Nyskapande och Justerbar 

Resultatet ser ut som en hammock men inte som dagens, utan ser enligt eget tycke, 
mer modern ut. För att förmedla denna känsla har hammocken många raka linjer, ett 
soltak som ska se ut att nästan sväva, samt flera smarta funktioner. 

5.1.2.2 Högkvalitativ och Stilren 

Genom att inte göra allt för mycket detaljer, utan istället raka linjer där formen följer 
funktion har hammocken fått ett lite mer stilrent utseende. För att ge hammocken ett 
högkvalitativt uttryck har grova profiler och så lite plastdetaljer som möjligt använts. 
Även träarmstöden förhöjer det högkvalitativa intrycket.  

5.1.2.3 Avkopplande och Bekväm  

Genom att erbjuda en stor och inbjudande soffa där det finns möjlighet att bre ut sig 
för en vilopaus eller för att sitta och ta det lugnt, har hammocken fått sig ett lite mer 
avkopplande intryck. När även dynor kommer på plats kommer hammocken att bli än 
mer inbjudande för en bekväm och avkopplande stund.   
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5.3 Konstruktion 

Här nedan presenteras hammockens mått, de olika material det är tänkt att den ska ha, 
samt hur det är tänkt att den ska tillverkas och monteras.  

5.3.1 Mått 

 

Figur 11. Mått på hammocken. 

Hammockens olika mått är i grund och botten anpassade efter kravet på att det skulle 
vara möjligt att sitta tre vuxna i den på ett komfortabelt sätt. Det skulle även gå att 
sitta och äta i den, samt ligga ner och vila i den. För att uppfylla dessa bestämdes att 
soffan skulle vara över 1800mm bred. Ett annat avgörande mått för hammockens 
utseende är höjden till den axel som soffan hänger i. Det sattes till 1700mm för att 
minska risken för användaren att slå i huvudet då denne reser sig ur hammocken. Se 
de olika måtten av betydelse i figur 11 ovan.  

5.3.2 Materialval, Framställning & Ytbehandling 

5.3.2.1 Metallkonstruktion 

Hammockens metallkonstruktion bör huvudsakligen bestå av strängpressade 
aluminium profiler som i vissa fall bockas. Detta för att hålla nere vikten på 
konstruktionen så att den inte blir för tung då den ska flyttas. Ett undantag är armarna 
(se figur 13, ruta 1, Arm i bilaga 2) de bör tillverkas i stål för att klara av högre 
spänningar och laster. Profilerna bör sedan anodiseras i antingen svart, vitt eller 
silverfärg för att matcha existerande utomhusmöbler på marknaden.  

5.3.2.2 Soltak   

Några av de olika kraven som var satta på soltaket var att det ej skulle släppa igenom 
solens uv-strålar, vara vatten avvisande, samt tålig mot de båda. För att erbjuda detta 
bestämdes att samma material som ofta används till parasoller bör användas, dvs. 
teflonbehandlad polyester.  
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5.3.2.3 Pluggar 

De plastpluggar som används för att täcka för profilernas öppningar bör tillverkas av 
formsprutad polyeten.    

5.3.2.4 Sits och ryggstöd 

Hammockens sits och ryggstöd skall bestå av samma material som vanligen används 
till sits och ryggstöd på många av de utomhusmöbler i aluminium som finns på 
marknaden, dvs. textiline.  

 5.3.4 Montering 

I bilaga 2 presenteras hur det är tänkt att hammocken ska monteras och hur det är 
tänkt att den ska konstrueras. Presentationen sker i form av bildserier där de olika 
detaljerna i konstruktionen definieras i den första bilden och där de efterföljande 
bilderna beskriver den ordning som det är tänkt att de olika detaljerna ska monteras. 
Under bildserien finns sedan texter som beskriver händelserna i de olika bildserierna. 
1-2 beskriver vad som sker i händelseförloppet mellan bildruta 1 och 2, 2-4 beskriver 
händelseförloppet i bild 2-4 osv.    

5.2 Funktioner 

Här nedan presenteras några av de olika funktioner som är ett resultat av de olika mål 
och krav som sattes på hammocken. De presenteras med bilder som beskriver det 
händelseförlopp som uppstår då de genomförs. Bilderna beskrivs i sin tur med texter. 

5.2.1 Justerbart soltak 

 

 
Figur 12. Bokstavsbetäckning. 
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Figur 13. Soltakets funktion. 

 
För att justera soltaket är det tänkt att man tar tag i handtaget längst bak (Figur 19: A) 
och trycker in den röda knappen (figur 19: B). När den röda knappen trycks in frigörs 
armen (figur 19:C) och blir roterbar. Genom axeln (figur 19: D), som går över till 
andra sidan, frigörs även armen på den sidan. Det är nu möjligt att placera soltaket i 
det läge man önskar. Taket ska sedan rulla på en trissa (figur 19: E) som sitter inne i ett 
urfräst spår. Längden på detta spår begränsar sedan hur långt taket går att justera. För 
att låsa taket i ett visst läge, släpper man bara den fjädrade knappen, vilket medför att 
den låsande mekanismen åker tillbaka. Från helt uppfällt, till helt nedfällt soltak visas i 
figur 20. 

5.2.2 Fri sikt 

Som synes i exempelvis figur 20 ovan, så finns det ingenting i vägen som hindrar 
användaren från att beskåda sin omgivning framför sig då denne sitter i hammocken. 
För att göra detta möjligt, har alla typer av hinder placerats bakom användarens 
synfält.  

5.2.3 Flyttbar 

För att göra hammocken flyttbar, har benen längst bak utrustats med hjul (se figur 18 
ovan). Av säkerhetsskäl är det tänkt att man ska vara två personer då hammocken ska 
flyttas. Detta eftersom den är relativt tung. För att flytta den så ställer sig varje person 
på varsin sida av hammocken, tar tag i det främre benet och lutar hammocken bakåt. 
Sedan rullar de hammocken till önskad plats.    

5.2.4 Enkel och bekväm att sätta sig ner i 

Som synes i figur 18 ovan är det väldigt fritt från armstödet och uppåt på soffan. Det 
är en egenskap som underlättar då man exempelvis ska hoppa in och sätta sig i soffan 
vid de tillfällen hammocken är placerad vid ett bord. En arms konstruktionen gör även 
att soffan kommer svikta en aning då någon sätter sig i den, vilket kommer ge en 
dämpande effekt.  
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5.2.5 Erbjuder två sittpositioner  

 

 

Figur 14. Två olika sittpositioner. 

För att erbjuda en så kallad ”ätvänlig” sittposition kom förstudien fram till att sitsen 
bör vara 43-45 cm ovanför marken samtidigt som en mer upprätt sittställning är 
önskvärd. Men hammocken skulle även erbjuda den mer hammockaktig 
sittställningen, dvs. två helt olika positioner. Detta löstes genom de två olika 
positionerna som visas i figur 21 ovan, till vänster den ätvänlig sittpositionen, till höger 
den normala hammockpositionen. Framkanten på soffan till vänster befinner sig 45 
cm ovanför marken, medans framkanten på den högra befinner sig 43cm ovanför. 
Samtidigt har soffan i höger bild mer lutning bakåt. Själva lösningen går ut på att flytta 
rotationspunkten, som soffan hänger i, 25 cm bakåt och 2 cm neråt. Lutningen på den 
balk som vagnen löper på (som soffan är infäst i) är alltså strax under 5 grader bakåt. 
En annan fördel med att soffan flyttas 25 cm bakåt är att man slipper flytta bort 
hammocken från bordet när man önskar gunga i den.  

För att koppla loss soffan från ätposition, vinklar man bara framänden på soffan 
uppåt. Eftersom både soffan och de låsande hasparna (en på varje sida) är låsta kring 
axeln, så vinklas haspen uppåt när soffan vinklas uppåt, se figur 22 för att enklare 
förstå händelseförloppet. När hasparna hakats ur, åker vagnarna automatiskt bakåt då 
balkarna de rullar på lutar ditåt. Där dämpas den sedan av en fjäder.  
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Figur 15. Låsfunktion vid ätposition. 

 

Figur 23 nedan visar två likadana tvärsnitt, fast med olika delar markerade med en blå 
linje. I bilden till vänster är balken markerad, i bilden till höger är vagnen markerad. 
Eftersom axeln är infäst från sidan på vagnen, vill en vridning uppstå. Men genom att 
utforma både balken och vagnen enligt ovan kan man placera ut radialkullager (de 
silverfärgade föremålen i figuren) och på så sätt göra det möjligt för balken att rulla 
fram och tillbaka över balken med 2-3 mm spel åt alla håll.  

 

 

Figur 16. Tvärsnitt på vagn och balk. 
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Figur 17. Överblick av vagn. 

I varje vagn sitter 8 radialkullager, 4 på varje sida, se figur 24. Tack vara dessa kan 
vagnen åka fram och tillbaka. Enligt egen teori bör denna lösning erbjuda så hög 
precision att de båda vagnarna alltid kommer att vara parallella med varandra eftersom 
inget glapp kan uppstå. Även om en sida belastas mer så måste den ändå följa balken, 
vilket då tvingar vagnen på andra sidan att röra sig i samma riktning.  

5.2.6 Utbytbart soltak 

 

 
Figur 18. Spår för soltak. 

 
För att avlägsna tyget på taket måste först taket monteras bort. Men det sker med 
endast fyra skruvar, en som går genom varje trissa (se figur 19: E) och en som fäster 
soltaket till varje arm (figur 19: C). När taket är av, kan man bara skruva loss de olika 
stagen mellan de två bågarna. När tyget inte längre är uppspänt mellan profilerna, är 
det bara att plocka loss plastskyddet och kränga ur tyget ur profilen, se figur 25.  
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5.2.7 Tyst och kontrollerad gungrörelse 

 

Figur 19. Kullager för att kunna gunga. 

För att uppfylla målet om att soffan endast skall kunna röra sig i samma riktning som 
själva gungriktningen, sitter armen till soffan fast på axeln. Det är sedan radialkullagret, 
i den gröna cirkeln till höger, i figur 26 ovan, som gör det möjligt för soffan att gunga 
fram och tillbaka. Ett till kullager sitter på andra sidan av axeln. För att läsaren ska 
kunna se kullagret har några delar gjorts osynliga och några har gjorts transparenta i 
figur 26.  

5.2.8 Smidig vinterförvaring 

En annan bra egenskap med det justerbara taket är att det tar upp mycket mindre plats 
när det är nedfällt, vilket är en stor fördel vid vinterförvaring (se figur 20).  
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6. Analys 

Den teori som har funnits kring sittergonomi har tillämpats i arbetet i så stor 
utsträckning som det varit möjligt, vilket medfört att den varit en styrande del under 
arbetet. Samtidigt är sittställningen något annorlunda i en hammock mot den som 
presenteras i teoriavsnittet. Teorin som presenteras där är anpassad för en stol då man 
sitter vid ett normalhögt bord (73 cm). Sittställningen i en hammock är däremot 
normalt sett mer bakåtlutad och närmare marken så att man kan gunga fram och 
tillbaka med hjälp av benen.  

För att erbjuda en ergonomisk sittställning konstruerades soffan enligt de anvisningar 
som finns presenterade i teoridelen, dvs 43 cm djup sits, ett ryggstöd som lutar 105 
grader i förhållande till sitsen. Men eftersom det är en soffa är bredden på varje sits 
mer genrös (61cm) än vad som är minsta rekommenderade bredd för en stol, 48cm. 
Anledningen till detta är för att användarna ska få utrymme för sina armar. Även 
ryggstödet avviker något från de rekommenderade värden som anges i teoriavsnittet, 
det är höge för att erbjuda möjligheten att kunna vila huvudet mot ryggstödet då man 
gungar i hammocken.  

Eftersom ett av kraven var att man skulle kunna sitta och äta vid ett matbord på ett 
ergonomiskt sätt, uppkom behovet av två olika sittställningar. Detta erbjuds genom 
möjligheten att kunna placera soffan på två olika höjder och i det övre läget, ät-
positionen, låses soffan fast vilket hindrar den från att gunga. I det övre läget har 
soffan lite mer lutning bakåt och är något högre upp från maken än vad som är 
rekommenderat, se figur 11. Anledningen till denna medvetna ”felkonstruering” är att 
armen som håller soffan kommer att flexa då soffan belastas och därmed vinkla fram 
soffan något och då även få ner den till den rekommenderade höjden på 43cm från 
marken. 

Resultatet uppfyller även andra punkter som exempelvis platt sits och platt ryggstöd. 

I och med detta så stämmer resultatet relativt väl mot de anvisningar som presenteras i 
teoriavsnittet. Jämför man även resultatet mot de mål som finns definierade så 
stämmer även de bra överens med varandra.  
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7. Diskussion 

Den förstudie som genomfördes i det inledande stadiet har varit till väldigt stor hjälp 
och eftersom det inte direkt finns några generella riktlinjer kring hur en hammock ska 
tas fram har detta arbete främst grundats på egna idéer kring detta. I det stora hela har 
arbetet handlat om produktutveckling och har därför tacklats som ett sådant projekt, 
där ”trail-and-error” har varit en del av arbetsgången.  

Stundvis har det känts som att vissa av kraven varit omöjliga att uppfylla och att det 
funnits en eller flera anledningar till att de nya funktionerna inte erbjuds på dagens 
hammockar. Men genom att hela tiden fortsätta försöka komma på nya lösningar har 
slutligen ett resultat uppnåtts som enligt författaren är realistiskt att producera och 
sälja. Att fortsätta trots att ett eller flera krav känts omöjliga, har alltså varit en god 
lärdom. En annan god lärdom har varit att alltid försöka analysera en ny idé med 
penna och papper så långt det är möjligt innan den digitaliseras i ett CAD-program. 
Många gånger har idén ritats upp i den digitala världen och där testats, vilket är en 
mycket mer tidskrävande process. Kan man gallra ut de dåliga idéerna med papper och 
penna först, kan man alltså spara en hel del tid. 

Det finns dock en del frågetecken som behöver besvaras innan någon produktion över 
huvud taget kan komma på tal. För det första finns det en risk att lösningen blir för 
dyr för att sälja. Det finns i och för sig en marknad för allt, men är den tillräckligt stor? 
En annan fundering är om konstruktionen håller? På de simuleringar som gjorts, så 
bör konstruktionen vara tillräcklig, men kontrollberäkningar måste genomföras i ett 
beräkningsprogram för att verifiera dessa. Sedan behöver man även få kontroll på den 
nedböjning som uppstår då soffan belastas, så att den i nedre läget hamnar på en bra 
nivå från marken. Samtidigt är detta koncept en risk eftersom soffan vid olika stora 
belastningar kommer att flexa olika mycket. Det gäller därför att hitta en styrka och 
utformning på armen så att de flexar lagom mycket inom det spann som den kommer 
att belastas.  

En annan fråga som förmodligen måste testats genom en prototyp för att kunna 
besvaras, är om vagnen som soffan hänger i kommer styras tillräckligt bra av balken 
den glider på. Ett stort problem här har varit att om en person sätter sig på ena sidan i 
hammocken så vill bara ena sidan åka bakåt, vilket kan medföra att det blir en 
klämverkan likt den som gärna vill uppstå i en byrålåda. Detta planerades först att 
lösas med koniska kugghjul som skulle överföra kraften till andra sidan via en 
rundstång och där med tvinga ner den andra sidan. Men en sådan lösning skulle bli 
alldeles för dyr.  

Istället löstes problemet så enkelt som möjligt genom att låta vagnen vara helt ofjädrad 
och styras av kullagren placerade i sidled. Författaren anser att om balken och 
vagnarna med kullagren har tillräckligt bra precision och om vagnen är tillräckligt lång 
(avståndet mellan kullagren), så bör det tvinga vagnarna att hela tiden vara vinkelräta 
mot balken. Detta innebär att det inte ska ha någon betydelse om man sätter sig på 
den ena sidan eller ej. Dessutom kommer gravitationen tvinga vagnen bak till det 
bakre läget så fort hammocken kopplas ur ät-position, vilket egentligen medför att 
problemet försvinner.  

För att gå vidare med det resultat som presenteras bör först kontrollberäkningar 
genomföras på konstruktionen. Därefter bör tillverkningskostnaden uppskattas och en 
analys av den tänkta marknaden göras. Därefter kan tillverkning och monteringen 
optimeras för att få ner tillverkningskostnaderna ytterligare.  
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8. Slutsatser 

I och med att hammocken till stora delar sett helt oförändrad ut sedan den lanserades, 
ställde sig författaren frågan om hammocken är en fulländad produkt som inte går att 
vidareutveckla? 

Svaret på detta är det resultat som presenteras i denna rapport – det finns möjlighet att 
vidareutveckla den och det går till och med att göra den mer ergonomisk än tidigare. 
Flera nya funktioner går att integrera, men till kostnad av en dyrare och mer 
komplicerad produkt.  

Eftersom utvecklingsprocessen ser olika ut för varje enskild individ och produkt, 
innebär det att samma definierade behov skulle av olika individer ha lösts på olika sätt. 
Det finns därför andra sätt att lösa de nya och potentiella funktioner som en modern 
hammock skulle kunna ha. Det är således de nya funktionerna som är den största 
upptäckten för författaren.  

Det kvarstår ett par frågetecken kring konstruktionen och dessa besvaras troligen 
enklast genom att tillverka en prototyp för att verifiera om konstruktionen fungerar 
eller ej.  

 

 

Tack för visat intresse! 
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BILAGA 1  

Komplett Förstudie  
I denna bilaga presenteras resultatet av förstudien som genomfördes i det inledande 
stadiet av detta arbete, i sin helhet. Som tidigare nämnts är det dess omfattning som är 
anledningen till att den placerades här.   

1. Problembeskrivning  

Nedan kommer anledningen till detta projekt att beskrivas, information om 
hammockens ursprung, hur dagens hammockar ser ut och vad de erbjuder, samt de 
krav som bör ställas på en ny hammock.  

1.1 Bakgrund 

Hammocken har sett i stort sett likadan ut sedan 1960-talet då den blev populär i 
Sverige. Sedan dess har det inte tillkommit speciellt många nya funktioner, designen 
har inte förändrats speciellt mycket heller, utvecklingen har i stort sett varit 
oförändrad, vilket är lite underligt. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en produkt som löser de problem, uppradade 
nedan, som finns på dagens produkter:  

○ Det är inte möjligt att anpassa soltaket efter användarens önskemål. 

○ De är ej speciellt anpassade för att sitta och äta i vid ett bord. 

○ Soffan kommer lätt i svängning (i sidled) då man gungar i dem. 

○ De är ofta svåra att resa sig ur för äldre människor. 

○ De matchar inte dagens utemöblers estetik. 

○ Många modeller är svåra att förflytta. 

○ Taket samlar ofta upp nederbörd. 

1.3 Introduktion 

En hammock i Sverige är enligt nationalencyklopedin en “soffliknande trädgårdsgunga 
med soltak” (Källa 3) [12] vilket är en kort och precis beskrivning av produkten. Här 
nedan kommer jag berätta om ordets ursprung, hur hammocken kan ha kommit till, 
dess konstruktion, samt vad det finns för produkter på marknaden och vad jag valt att 
inspireras av.  

1.3.1 Namnet 

Om man slår upp ordet hammock i svenska akademins ordlista, så står det 
“trädgårdssoffa i form av gunga med soltak” [13]. Ordet är taget från det engelska 
språket, där hammock har sitt ursprung från spanskans ”hamaca” [12]. Hamaca 
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kommer i sin tur från det karibiska ordet ”hamorca” [14], vilket ungefärligt betyder 
“hängande sovnät” [12]. När man översätter hammock från engelska till svenska, via 
exempelvis tyda.se, så får man översättningarna; hängmatta, koj, hammock, hängkoj 
[15]. Försöker man däremot översätta hammock från svenska till engelska så blir 
översättningen garden swing, enligt ord.se [16]. Efter en hel del sökande på internet, så 
verkar de vanligast förekommande engelska begreppet vara swing seats, eller garden 
swing seats. Detta är dock inte heller helt korrekt eftersom detta är namnet på en 
bredare grupp produkter, där det förekommer produkter både med och utan soltak. 
Den mer korrekta översättningen till svenskans hammock är “canopy swing” (källa 
[17], där canopy, översatt till svenska, ungefärligt betyder “dekorativ duk som hängs 
eller hålls upp för att täcka eller avskärma något”, och där swing betyder gunga. En 
engelsk hammock är alltså en hängmatta och en svensk hammock heter på engelska 
canopy swing, alternativt det bredare namnet garden swing (seats).   

1.3.2 Historia 

Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att ta reda på var hammocken kommer 
ifrån och hur den har utvecklats. Efter väldigt mycket sökande på internet och på 
bibliotek, har författaren inte lyckats hitta någon information hur hammocken kom till. 
Men enlig egna teorier, så är den en vidareutveckling av gungan som sägs ha 
uppfunnits i början av 1900-talet [18]. Ett helt hypotetiskt, men enligt egen mening, 
troligt scenariot är att någon i USA, med inspiration från gungan, kapade av benen på 
sin träbänk på verandan och hängde upp den i taket med hjälp av kedjor, och plötsligt 
var “the porch swing” till världen. Nästa steg i utvecklingen kan ha varit att brukarna 
ville flytta ut sina gungor från verandan (alternativt någon ville ha en gunga, men som 
saknade veranda). Detta medförde att en ställning för att hänga upp bänken i tillkom, 
och trädgårdsgungan var nu framtagen. Därefter monterades ett skyddande soltak dit, 
och hammocken var nu uppfunnen. Vilka årtal detta skett och om det nu ens skett på 
detta hypotetiska sätt, är väldigt oklart, men enligt Nationalencyklopedin blev 
hammocken rejält populär i Sverige redan på 1960-talet [12]. Den såg redan då ungefär 
likadan ut som den gör idag.   

1.4 Marknadsanalys 

Här nedan beskrivs några av de olika egenskaper som kännetecknas hos de 
hammockar som man hittar på den nordiska marknaden.   

1.4.1 Konstruktion 

En hammock består i huvudsak av en soffa/bänk utan ben, med plats för 2-4 
personer. Den hänger vanligen i rep, kedjor eller armar som i sin tur många gånger är 
fästa i en fjädrar för att ge en dämpande effekt när man sätter sig ner i soffan. 
Fjädrarna fäster slutligen i ställningen som soffan hänger i. I ställningen är även 
soltaket monterat. Den består alltså i huvudsak av en soffa, länken mellan soffa och 
ställning, en ställning och ett soltak. De vanligast förekommande materialen är trä, 
bambu, aluminium och stål. 

1.4.2 Funktioner 

De hammockar som finns på marknaden i dag har som tidigare nämnts inte utvecklats 
speciellt mycket. Men det finns några nya funktioner som kan vara användbara. På 
några få modeller är det exempelvis möjligt att låsa soffan så att den blir fast, vilket 
underlättar då man ska sitta och äta vid ett bord. En annan trevlig funktion hittats, är 

http://tyda.se/
http://tyda.se/
http://tyda.se/
http://ord.se/
http://ord.se/
http://ord.se/
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att några hammockar erbjuder möjligheten att fälla ryggstödet, vilket då förvandlar 
soffan till en utomhussäng. På några stycken hammockar ska det även vara möjliga att 
vinkla soltaket på.  

1.4.3 Design 

Designen på hammockarna på marknaden varierar rejält. De flesta av dem rymmer tre 
personer. De som sticker ut mest är de som är gjorda i någon form av metall. Man kan 
tydligt se att materialet gör det möjligt att formge produkten på ett friare sätt. Se figur 
27-31 nedan.  

 

Figur 20. Hammock i trä, Hillerstorps trä. 

 

 

Figur 21. Hammock i metallkonstruktion, Wärsjö Fritid. 
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Figur 22. Enklare hammock, Jysk. 

 

 

Figur 23. Hammock i metall, Brafab. 



5 

        Johan Ankarloo 

 

Figur 24. Hammock för två personer, Harbo. 

[19] 

1.3.1 Funktioner och krav 

Här nedan presenteras de olika önskemål och krav som bör ställas på den slutgiltiga 
lösningen. Dessa krav har tillkommit och justerats efter behov under arbetets gång.  

1.3.1.1 Smart soltak  

Soltaket är en viktig del på en hammock och måste uppfylla flera olika krav. Här nedan 
följer de viktigaste kraven på soltaket: 

Justerbart 

En hammock har många olika användare, allt från små barn till de äldsta 
pensionärerna. Det finns därför många olika önskemål. Alla vill inte alltid ha skugga på 
sig, utan vill då och då kunna njuta av solens värmande strålar.  

 Soltaket bör därför vara justerbart. 

Utbytbart 

Ett soltak på en hammock får utstå en hel del påfrestningar, bland annat i form av 
vatten, vind och fågelbajs.  

 Det måste därför gå att montera bort soltaket för att tvätta eller för att ersätta 
det med ett nytt. 
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Regnsäkert 

 Ett soltak till en hammock ska motstå väldiga mängder nederbörd. 

 Soltaket får inte samla upp något av denna nederbörd. 

Soltåligt 

En av soltakets huvudfunktion är att skydda användarna från solens starka UV-strålar. 

 Soltaket måste därför hindra dessa UV-strålar från att tränga igenom.  

 Det ska även vara tåligt mot dessa strålar så att det behåller sin färg. 

1.3.1.2 Ätvänlig sittposition   

Många gånger är hammocken placerad vid ett bord utomhus.  

 Det ska därför vara möjligt att justera sitsen så att man på ett komfortabelt 
sätt kan sitta och äta vid ett standardhögt matbord (73 - 76 cm). 

1.3.1.3 Bekväm och enkel att sätta sig i och resa sig ur 

För många äldre är det svårt att resa sig ur en hammock. Anledningarna till detta är 
flera; de är lägre än en stol, lutar en hel del bakåt och följer med bakåt då man trycker 
ifrån för att resa sig.  

 Det ska alltså vara mycket enklare för alla att resa sig ur hammocken än vad 
dagens hammockar erbjuder. 

 Det måste även vara enkelt att sätta sig i hammocken då den exempelvis är 
placerad vid ett bord. Det får därför inte finns någon del av ställning i vägen!    

 Den ska vara dämpande då man sätter sig ner. 

1.3.1.4 Bekväm att både sitta och ligga i 

Ett av de viktigaste kraven är att skapa en skön hammock att sitta i. Lyckas inte det, så 
har allt det andra ingen som helst betydelse.  

 Den ska alltså vara bekväm att sitta i under längre stunder. 

 Den ska rymma tre vuxna sittandes.  

 Det ska även vara möjligt för en person att ligga och vila på ett komfortabelt 
sätt.  

1.3.1.5 Kontrollerad gungrörelse 

Om man ligger och vilar i dagens hammockar och samtidigt gungar, så hamnar soffan 
gärna i svängning (i sidled), vilket ofta medför ett obehag för användaren.  

 Soffan ska därför endast gunga i en styrd och kontrollerad pendlande rörelse. 

1.3.1.6 Låg ljudnivå  

Då man sitter och gungar i en hammock vill man att den ska vara tyst så att man kan 
lyssna på fågelsång eller dylikt ifrån ens omgivning.  

 Hammockens konstruktion och dess rörliga delar måste därför vara tysta. 

1.3.1.7 Matcha dagens utemöbler 

De hammockar som finns på marknaden idag, matchar inte helt de utomhusmöbler 
som finns. De har samma färg, men de talar inte samma språk estetiskt.   
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 Hammocken ska därför matcha de utomhusmöbler som finns på marknaden 
idag.   

1.3.1.8 Flyttbar 

Om man inte har en jättelik trädgård så skuggas, allt som oftast, vissa delar av 
trädgården någon gång under dagen av skymmande träd eller byggnader.  

 Det ska därför vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna flytta hammocken, så 
man slipper att anpassa sin lediga tid efter solens läge. 

1.3.1.9 Hållbar & Slitstark 

 Hammocken ska hålla för tre fullvuxna personer på 140kg vardera, dvs. en 
totalvikt på 420kg.  

 Den ska klara av de påfrestningar som klimatet utsätter den för.  

 Den ska inte vara i behov av så mycket underhåll.   

1.3.1.10 Smidig vinterförvaring 

 Då vintern börjar närma sig och hammocken ska in på vinterförvaring ska det 
vara smidigt att antingen montera ner eller/och fälla ihop hammocken så att 
den inte tar så stor plats.  

1.3.1.11 Enkel gungning 

 Det bör även vara möjligt att få hammocken i rörelse från liggposition. 

 En “uppgungning” skall räcka en lång stund.  

1.3.1.12 Fri sikt 

Det är inte så kul att sitt och kolla in i exempelvis en stolpe hela tiden. 

 Sikten skall därför vara fri då man sitter i hammocken.  

1.3.1.13 Stabil 

Hammocken får givetvis inte välta. 

 Den måste därför stå stabilt på marken. 

1.3.1.14 Snabb och smidig montering 

För att hammocken inte ska bli för dyr, ska det gå smidigt och lätt att montera ihop 
den.  

1.3.1.15 Billig tillverkning 

För att kunna sälja hammocken får den inte vara för dyr, vilket bland annat innebär att 
den måste vara billig att tillverka. 
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1.3.2 Design 

Hammockens slutgiltiga design ska leva upp till vissa förutbestämda önskemål. Men 
för att inte hämma kreativiteten i den skapande processen, så bör inte dessa 
specificeras exakt. Istället bör inspiration, värdeord och moodboard användas.   

1.3.2.1 Inspiration  

Eftersom ett av arbetets delmål är att slutresultatet ska matcha befintliga produkter på 
marknaden, så bör de användas som inspirationskällor. Ett förslag är att använda 
Hillerstorp Träs aluminium set Nydala för inspiration, se figur 32 nedan. 

 

Figur 25. Möbelgrupp Nydala, Hillerstorps trä. 

[20] 

 

1.3.2.2 Värdeord  

För att ha något att stäva efter valdes följande värdeord som hammockens slutgiltiga 
design ska utrycka och förmedla:  

● Avkopplande & Bekväm 
● Nyskapande & Justerbar 
● Högkvalitativ & Stilren. 
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1.3.2.3 Moodboard  

För att enklare hitta den sökta och rätta känslan i den kreativa processen valdes 
följande bilder till de olika värdeorden i figur 33-35 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[21][22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[23][24] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[25][26]  

Figur 26. Inspirerande bilder, nyskapande och justerbar. 

Figur 27. Inspirerande bilder, avkopplande och bekväm. 

Figur 28. Inspirerande bilder, högkvalitativ och stilren. 
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1.3.3 Marknad 

Produkten ska främst rikta sig mot den nordiska marknaden och därmed ett nordiskt 
klimat.  

1.3.4 Målgrupp 

Produkten ska rikta sig till den yngre och moderna familjen som söker en hammock 
för en lugn stund då det finns tid över i deras hektiska vardag. De äger i dagsläget 
redan utomhusmöbler i aluminium, eller är de på väg att köpa och kompletterar då 
gärna sitt möblemang med en hammock i samma stil.  

1.3.5 Användare 

Produkten kommer att användas av alla typer av människor i alla åldrar och måste 
därför anpassas efter deras olika behov och egenskaper.  

2. Förslag till lösningar  

Här nedan presenteras olika förslag till lösningar på de problem, krav och önskemål 
som fastställts tidigare. Dessa har delats upp under ett av de områden som en 
hammock i huvudsak består av; soffa, upphängning av soffa, ställning, soltak. De krav 
som berör hela hammocken hamnar under generella egenskaper. Även en del nya krav 
uppkom då förslag på nya lösningar genererats.  

2.1 Soffan 

2.1.1 Rymma tre vuxna personer 

En soffa bör erbjuda minst 50cm i bredd för varje person [3]. Men för att även kunna 
erbjuda möjligheten att ligga ner på ett någorlunda komfortabelt sätt, så bör varje 
sittplats vara 60 cm bred, vilket då ger en totallängd på 180cm. 

2.1.2 Vara möjligt att ligga ner och vila i 

Bör vara minst 180cm bred, vilket gör det möjligt för majoriteten att ligga ner och vila. 
För de som är längre är det fullt möjligt att vika benen och på så sätt få plats ändå.  

2.1.3 Bekväm att sitta i 

2.1.3.1 Ergonomisk  

En ergonomiskt korrekt stol bör utformas med en sits som lutar 5 grader bakåt, ett 
ryggstöd som lutar 100-110 grader bakåt i förhållande till sitsen. Sitsen ska i sin tur 
vara 43.2 cm lång och ryggstödet bör vara minst 60cm högt. Sitsen bör dessutom 
befinna sig 43.2 cm ovanför marken. Sitsen bör följaktligen inte vara skålformad, då 
det kan få låren att rulla inåt, vilket efter en stunds stillasittande kan ge obehag hos 
användaren. Ryggstödet bör heller inte vara skålformad, då det får ryggraden att sjunka 
ihop. Ryggstödet och sitsen bör därför utformas så att de är raka. [3] 

Eftersom man ska kunna använda benen för att gunga i en hammock, bör eventuellt 
höjden på sitsen vara något lägre, så att fler människor når ner. Det är dessutom 
nödvändigt att justera måtten efter den distans som dynorna kommer höja sitthöjden 
när man sitter på dem.  
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2.1.3.2 Rundat slut på sitsen 

För att minska risken för att benen stasar på grunda av en kant i låret, bör änden på 
sitsen vara rundad. Ett rundat slut på sitsen underlättar även då användaren sitter och 
gungar i hammocken. När man gungar i en hammock kan benen lätt hamna långt in 
under sitsen och om den då har en kant, trycks den in i benet.  

2.1.3.3 Armstöd 

Ett armstöd i varje ände på soffan erbjuder de som sitter ytterst lite extra komfort. 
Detta bör vara 19 cm högt från sitsen [3].  

2.1.4 Ätvänlig sittposition 

Standard höjden på matbord är mellan 73.7-76.2 cm (29-30”) och höjden på sitsen bör 
då vara 43.2-45.7cm (17-18”) [3]. För att kunna sitta och äta vid ett bord bör 
hammocken framförallt gå att låsa så att soffan blir fast. För att lyckas med det måste 
armen som soffan hänger i vara fast. Den kan alltså inte bestå av kedjor eller vajrar. En 
annan god idé är att göra det möjligt att vinkla upp hela soffan så att sitsen blir rakare 
och ryggstödet hamnar närmare bordet, vilket gör att hammocken får sittegenskaper 
som liknar de hos en vanlig matbordsstol. Det vore även bra om detta moment 
medförde att hammocken kom upp en bit, så att sitsen hamnar på rätt höjd, 43.2 cm.    

2.1.5 Enkel att sätta sig i  

Inget får vara i vägen då man ska ta sig fram till hammocken, speciellt inte när den står 
placerad vid ett bord. Det bör därför inte finnas några ben eller stag i vägen när man 
ska gå in från sidan och sätta sig i hammocken.  

2.1.6 Enkel att resa sig ur 

För att göra det enklare att resa sig ur hammocken, bör det gå att låsa soffan så att den 
inte åker med bakåt då man trycker ifrån med benen för att resa sig upp. För att hjälpa 
till ytterligare kan soffan vara fjädrad uppåt, vilket hjälper den som reser sig sist ur 
soffan upp.  

2.1.7 Dämpa då man sätter sig ner 

För att erbjuda detta måste antingen armen som soffan hänger i vara dämpad, eller så 
måste sitsen på något sätt dämpa när man sätter sig ner. Har man dynor, så kommer 
de troligen dämpa fullt tillräckligt då man sätter sig ner.  

2.2 Upphängning: Soffa - Ställning 

2.2.1 Erbjuda en kontrollerad och pendlande gungrörelse 

För att lyckas med detta krävs det att soffan är förankrad i en arm som inte tillåter 
någon vridning. Det är också lämpligt att armen i sin tur infäster i ett kullager på 
ställningen, så att rörelsen blir helt styrd i gungriktningen. 

2.2.2 Erbjuda lång gungtid på en uppgungning 

Enligt en egen teori bör den längsta möjliga gungtiden öka i takt med att hävarmen blir 
längre. Även då massan längst ner på hävarmen ökar bör gungtiden bli längre. 
Infästningspunkten för armen bör även vara rakt ovanför där masscentrum hamna på 
soffan då den används. För att bekräfta några av dessa teorier genomfördes ett litet 
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test där tre olika 0,5kg vikter hängdes upp 50, 100, 150 cm från en stång som 
placerades mellan två balkar (se figur 36). Därefter sattes de olika vikterna i 
pendelrörelse fram och tillbaka. Författaren tog sedan tiden på hur lång tid de höll på. 
Detta upprepades 5 gånger. Slutsatsen blev att den som hade längst pendelarm (150 
cm) gungade mer än dubbelt så länge som den som hade näst längst arm. Skillnaden 
mellan den längsta och den kortaste armen var mer än tre gånger så stor. En nackdel 
med en längre pendelarm var dock att pendeln lätt hamnade i svängning (i sidled). 

 

Figur 29. Till vänster, upphängda vikter. Till höger, vikterna 
 i gungning. 

Ett annat kriterium är att kullagret som används är av hög kvalitet, så att de inte 
bromsar.  

2.2.3 Låg ljudnivå 

För att göra konstruktionen tyst bör ställningen ej ha några lösa delar som kan 
skramla. Den får heller inte bestå av delar som kan skava mot varandra och skapa ett 
knarrande eller gnisslande ljud. För att undvika gnissel och oljud från kullagret bör det 
vara av god kvalitet.  

2.3.4 Ej skymma sikten  

Själva upphängningen av soffan bör ej skymma sikten då man sitter i hammocken. 
Den bör därför ha ett bågformat utseende så att den inte är i vägen.   
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2.3 Ställning 

2.3.1 Stå stadigt på marken 

Här gäller det att tänka på hur lasterna kommer påverka konstruktionen Se till att 
tyngdpunkten inte hamnar allt för högt och att den placeras i mitten på ställningen.  

2.3.2 Ej skymma sikten  

Benen till ställningen bör inte vara i vägen för sikten då man sitter i hammocken. De 
främre benen bör därför ha ett bågformat utseende så att de inte är i vägen.   

2.3.3 Erbjuda enkel förflyttning 

För att lyckas med detta bör ställningen utrustas med hjul som gör det möjligt att flytta 
hammocken genom att rulla den. Det gäller även att fokusera på att göra hammocken 
så lätt och så liten som möjligt för att lyckas uppfylla detta kriterium.  

2.4 Soltak 

2.4.1 Soltåligt - Förhindra att uv strålarna tränger igenom, ej blekas av 

strålarna. 

För att uppfylla detta, måste soltaket bestå av rätt material. Ska det vara av textil bör 
det lämpligen vara samma som man använder till parasoller, dvs olefin eller 
teflonbehandlad och fiberinfärgad polyester. 

Det är även fullt möjligt att använda sig av andra material, två tänkbara kandidater är 
plast och aluminium. 

2.4.2 Regnsäkert - Tåligt mot regn, samlar inte upp vattnet 

För att motstå regn kan man exempelvis använda sig av ett teflonbehandlat material. 
För att undvika att vattenuppsamlingar bildas, krävs det tillräckligt mycket lutning på 
taket samt att det buktar uppåt en aning, så att det inte är möjligt för vattnet att samlas 
upp. Ett annat alternativ är att använda sig av ett hårdare material så att det inte 
sjunker ihop och bildar den försänkning som ofta uppstår.  

2.4.3 Justerbart 

Det finns många tänkbara lösningar här, men de är beroende av vilken typ av material 
man väljer att använda sig av till taket.  

2.4.3.1 Mjuka material, tex textilier 

Rullgardin  
En lösning skulle kunna vara att taket rullas upp likt en rullgardin och på så sätt ger 
användaren möjligheten att bestämma hur mycket skugga den vill ha.   

Cabriolet 
En annan lösning skulle kunna vara att taket viks ihop likt taket på en gammal 
cabriolet.  
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2.4.3.2 Hårda tak 

Hardtop 
Ett hårt tak som kan vinklas upp och ner och som skjutas bakåt, så att det glider ner 
bakom hammocken, likt locket på en gasolgrill. 

Solfjäder 
Denna lösning fungerar likt en solfjäder som dras ut eller trycks ihop. Skillnaden är att 
det kanske bara finns 3-4 “fjädrar” som glider ner över varandra. Detta alternativ 
skulle fungera för både hårda tak och mjuka tak (om man använder sig av “ramar” 
som styr det mjuka materialet). 

2.4.4 Utbytbart/Avtagbart 

Egentligen är det främst textilier som behöver kunna bytas ut, men även plaster kan 
vara aktuellt då de inte heller uppskattar att bli utsatta för direkt solljus. För att 
uppfylla detta krav gäller det att verkligen fokusera på att hitta en lösning som tillåter 
användaren att på ett enkelt sätt kunna både montera ihop och ner hammocken. Delar 
kan gå sönder och då ska det vara möjligt att byta ut dem. Soltaket är en skör del på en 
hammock och samtidigt den mest utsatta, se därför till att det är möjligt att byta ut det.  

2.5 Generella egenskaper 

2.5.1 Matcha dagens utemöbler på marknaden 

De utomhusmöbler i aluminium som finns på marknaden i dag har samma användare 
som denna hammock kommer att rikta sig mot. För att matcha deras befintliga eller 
kommande utemöbler bör hammockens konstruktionsdelar huvudsakligen bestå av 
svarta-, vita- eller silverfärgade aluminiumprofiler. Även sits och ryggstödet bör vara 
konstruerade på samma sätt som dessa möbler, där ett slags nät, vid namn textiline, 
spänns upp mellan två profiler. Detta gör hammocken lättare samtidigt som vatten 
enkelt rinner av.   

2.5.2 Ta upp lite plats 

Hammocken får inte bli för stor och klumpig, det gäller därför att fokusera på att göra 
den så liten som möjligt, samtidigt som den fortfarande ser stabil, tålig och 
högkvalitativ ut. 

2.5.3 Hållbar & Slitstark 

Det är oerhört viktigt att hammockens konstruktion håller för det som den kommer 
belastas för, annars kan människor komma till skada. Det är därför nödvändigt att 
kontrollera konstruktionen med hjälp av kraftbaserade datorsimuleringar som 
eventuellt kompletteras med beräkningar. För att produkten även ska hålla under lång 
tid bör man stäva efter en hög kvalité på alla delar i konstruktionen, för som vi vet, är 
ingenting starkare än sin svagaste länk. De svagaste länkarna på en hammock kommer 
högst troligt vara själva ställningen och armen som håller fast soffan i ställningen.  

2.5.4 Smidig vinterförvaring 

För att kunna erbjuda detta bör hammockens konstruktion erbjuda möjligheten att 
monteras ner, så att den tar så lite plats som möjligt då den förvaras.  
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2.5.5 Snabb och enkel att montera/demontera 

Varje komponent som tas fram måste sträva efter att erbjuda en snabb och smidig 
montering/demontering. Det är därför nödvändigt att ha i åtanke hur de olika delarna 
ska sättas ihop med varandra under hela arbetets gång. 

2.5.6 Billig att tillverka 

För att få ner priset bör man använda många likadana aluminiumprofiler i 
konstruktionen. Då behövs inte så många olika formar tas fram. Samtidigt bör inte 
mer aluminium användas än vad som är nödvändigt. Konstruktionen behöver alltså 
inte vara onödigt stark.  

3. Förslag till genomförande 

Här nedan presenteras ett förslag på hur man bör gå vidare med det fortsatta arbetet i 
projektet.  

3.1 Arbetsuppdelning 

För att enklare kunna angripa projektet, bör arbetet delas in efter hammockens fyra 
olika huvudkomponenter; soffa, ställning, soltak och upphängning. Det är oftast 
enklare att bryta ner ett projekt i delar, då det blir mer greppbart då.   

3.2 Arbetsmetod 

Arbetet bör angripas enligt följande resonemang: 

Soffans konstruktion bör vara utgångspunkten eftersom armens konstruktion är 
beroende av den. Ställningen är i sin tur beroende av soffans och armens utseende. 
Slutligen är soltaket beroende av utseendet för samtliga av dessa. Med detta i vetskap 
är det lämpligt att genomföra projektet i följande ordning:  

1. Bestäm soffas utseende. 
2. Bestäm vilken typ av arm som ska användas, samt hur den ska konstrueras. 
3. Bestäm hur ställningen ska se ut. 
4. Bestäm hur soltaket ska utformas.  

Dessa punkter bör under första stadiet arbetas igenom relativt ytligt. Anledningen till 
detta är för att så snabbt som möjligt lyckas upptäcka brister hos de olika lösningar 
som tagits fram för varje område, samt för att tidigt finna eventuella krav som 
motstrider varandra. För att genera lösningar till de olika problemen används 
förslagsvis idégenereringsmetoder som mindmapping och snabba skisser.  

När ett område arbetats igenom bör resultatet utvärderas för att hitta brister hos de 
olika idéer som dittills arbetats fram, men även för att inspireras till nya sådana. Detta 
kan ske på flera olika sätt, ett förslag är små laborationer där olika teorier kan testas. 
Ett annat alternativ är att genomföra beräkningar och/eller datorsimuleringar för att 
bekräfta en konstruktions hållfasthet. På så sätt kan svaga och icke genomförbara idéer 
gallras ut eller vidareutvecklas i ett tidigt skede, samtidigt som de ger inspiration till nya 
idéer. Det är först när de fyra områdena arbetats igenom ytligt och en grov bild av 
slutprodukten finns, som arbetet går in på mer detaljerad nivå. Denna procedur 
upprepas sedan tills slutresultatet uppfyller de satta målen. 
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Under arbetets gång gäller det att ha varje områdes olika krav i åtanke. Det är även 
nödvändigt att tänka på de andra områdenas krav, då de många gånger kan strida mot 
varandra. Samtidigt måste de generella egenskapernas olika krav finnas med under hela 
utvecklingen. 

3.3 Dokumentation 

Det är nödvändigt att frekvent skriva i rapporten under arbetets gång. Risken finns 
annars att författaren glömmer bort tankar, resonemang, lösningar och insikter som är 
viktiga att förmedla så att den som läser rapporten ska få en korrekt bild av hur 
arbetsprocessen gått till. Det är dessutom väldigt mycket enklare att skriva när allting 
är färskt i minnet. En annan anledning till att skriva en del varje vecka är för att själva 
rapporten inte ska bli allt för övermäktig.  

4. Riskanalys 

Här nedan presenteras de främsta riskerna och vad det då får för effekt på arbetet. 
Slutligen redovisas förslag på olika åtgärder som kan genomföras för att minska risken 
för att de inträffar.  

4.1 Händelser kopplade till hammocken  

4.1.1 Konstruktionen håller inte – Människor kan komma till skada 

 Se till att göra kontrollberäkningar eller digitala kraftsimuleringar för att 
kontrollera konstruktionen.  

4.1.2 Ett eller flera viktiga kriterier missas 

 Angrip arbetet enligt förslagen angivna i avsnittet ”Förslag till 
genomförande”, ovan. På så sätt blir man hela tiden påmind om de olika 
kriterierna.  

4.1.3 Det går inte finna en lösning mellan två motstridande kriterier  

 Utvärdera vilket av dem som är av störst vikt och kompromissa (om möjligt) 
med det som är minst viktigt.  

4.1.4 Slutresultatet är inte möjligt att montera ihop 

 Ha i åtanke, hur alla de olika komponenter hänger samman och hur de ska 
monteras ihop, under hela utvecklingsarbetet.  

4.1.5 Detaljer är inte möjliga att konstruera 

 Rita inte allt för avancerade former, fokusera på enkelhet och stilrenhet.  

4.1.6 Slutprodukten blir för dyr för att kunna säljas. 

 Fokusera på att göra lösningen enkel och inte alltför avancerad, det är en 
hammock, inget rymdskepp! 
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4.2 Personliga händelser 

4.2.1 Koncentrationen försvinner 

 Koppla bort alla störande tankar, fokusera på uppgiften du håller på med. 

4.2.2 Tiden springer iväg 

 Försök att omstrukturera arbetet så att du arbetar effektivare.  

4.2.3 Stress uppstår 

 Ta det lugnt, slappna av. Sluta fokusera på allt som måste göras, fokusera 
endast på det du ska göra för stunden. 

4.2.4 Arbetet kör fast 

 Ta ett steg tillbaka, fundera över vad det är du gör och varför du gör det. Går 
det angripa uppgiften från ett annat håll och hitta en lösning på det sätt 

4.2.5 Idétorka 

 Sök inspiration hos liknande produkter och lösningar. Fokusera på en specifik 
uppgift och släpp den komplexa helhetsbilden. 

4.2.6 Motivationen försvinner 

 Fokusera på de tänkbara utfall ett lyckat projekt kan leda till.  

4.3 Olyckshändelser 

4.3.1 Hårddisken kraschar 

 Backa upp projektmappen på ett usb-minne frekvent. 

4.3.2 Filer skrivs över 

 Arbeta endast med filerna på datorn och kopiera dem endast från datorn till 
usb-minnet.  
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BILAGA 2  

I denna bilaga presenteras hur det är tänkt att hammocken skall monteras, samt hur 
den är konstruerad. Anvisningen är uppdelad i sektioner och presenteras i bildserier 
där varje bild har en förklarande text som beskriver händelseförloppet.  

1. Monteringsanvisning  

1.1 Ställning 

 

Figur 30. Monteringsförlopp av ställning. 

1-2  De båda bakre benen; profil – ben bak sätts ihop med rundprofilerna. Den 
nedre rundprofilen är längre och går dessutom genom de bakre benen (se 
figur 12).  

2-3 Hjulen monteras på den genomgående rundprofilen. 

3-4 De främre benen monteras fast på de bakre benen med hjälp av bultar.  
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1.2 Soffa 

 
Figur 31. Monteringsförlopp av soffa. 

1-3 Sits och ryggstöd träs in i profil – sits (se även bildruta 5 i figur 13). 

3-4 Fyrkantsprofilerna monteras fast med skruv på profil – sits med 60 cm avstånd 
mellan varandra. 

4-6 Plastpluggarna trycks in i profil – sits´s öppningar.  

6-7 Armstöd – montering skruvas fast i de yttre profil – sits. Armstöd – trä skruvas 
fast underifrån via armstöd – montering. Profilen arm, skruvas fast i profil – sits.   
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1.3 Soffa - Ställning 

 

 
Figur 32. Monteringsförlopp av soffan monterad på vagn. 

1-2 Rundprofil träs in i profilen arm (se figur 14). Arm skruvas fast i rundprofil så 
att den blir helt fast. 

2-3 Detaljen hasp träs över rundprofil och skruvas fast. 

4-5 Infästning trycks in i rundprofil och skruvas fast. Radialkullagret monteras fast i 
vagn. 

5-6 Infästning monteras fast i radialkullagret.  
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1.4 Soffa – Ställning 

 

 
Figur 33. Monteringsförlopp  av vagnar monterade på ställning. 

1-2  Vagnen (se figur 14, bildruta 1) träs in i de matchande spåren på detaljen 
profil – ben fram (se figur 15). 

2-3 Plattan stopp/lås skruvas fast i profil – ben fram.  



5 

        Johan Ankarloo 

1.5 Soltak 

 

 
Figur 34. Monteringsförlopp av soltak. 

1-2 Soltaket träs in i profil ram (se figur 16). 

2-3 Plastpluggarna placeras i ändarna på ramens ytterprofiler. Handtagen monteras 
fast via skruvar från insidan på ramens ytterprofiler.  
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1.6 Arm – Soltak 

 

 
Figur 35. Monteringsförlopp av komponenter till soltak. 

1-2 Axeln träs in i detaljen profil – ben bakre, med detaljen platta på varsin sida om 
de bakre benen (se figur 17). 

2-4 Armen till soltaket, knappen och distansen monteras fast. 

4-5 Trissan monteras fast på profil – ben bakre.   
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1.7 Soltak – Ställning 

 

 
Figur 36. Monteringsförlopp av soltaket monterat på ställning. 

1-2 Soltaket monteras fast på armen (se figur 18). 

2-5 Trissan sätts in i spåret på soltakets ytterprofil.  

5-6 Hammocken är nu helt färdigmonterad.   
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BILAGA 3 

 

 

 

Stress analysis 1 

 

 
Note: 

Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 

information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing is 

mandatory to validate your final design. Simulation helps you reduce your time-to-market by 

reducing but not eliminating field tests. 
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Model Information 

Documen

t Name 

Configuratio

n 

Document Path Date 

Modifie

d 

ARM Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\ARM.SLDASM 

Sat Dec 

01 

11:51:59 

2012 

Cyl-1 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\Cyl.SLDPRT 

Sat Dec 

01 

12:49:18 

2012 

Rör-1 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\Rör.SLDPRT 

Sat Dec 

01 

16:32:22 

2012 

 

 

Study Properties 

Study name ARM STUDY 1 

Analysis type Static 

Mesh Type: Solid Mesh 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Thermal Effect:  Input Temperature 

Zero strain temperature 298.000000 

Units Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks 

Flow Simulation 

Off 

Friction:  Off 
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Ignore clearance for surface contact Off 

Use Adaptive Method:  Off 

 

 

Units 

Unit system: Metric (G) 

Length/Displacement cm 

Temperature Celsius 

Angular velocity Hz 

Stress/Pressure kgf/cm^2 

 

 

Material Properties 

No. Body Name Material Mass Volume 

1 SolidBody 

1(Fillet1) 

Alloy Steel (SS) 0.49301 kg 6.40273e-005 

m^3 

2 SolidBody 

1(Fillet8) 

Alloy Steel (SS) 2.52923 kg 0.000328471 m^3 

 

 

Material name: Alloy Steel (SS) 

Description:  

Material Source:  

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Default Failure Criterion: Max von Mises Stress 

Application Data:  

 

Property Name Value Units Value Type 
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Elastic modulus 2.1e+011 N/m^2 Constant 

Poisson's ratio 0.28 NA Constant 

Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 Constant 

Mass density 7700 kg/m^3 Constant 

Tensile strength 7.2383e+008 N/m^2 Constant 

Yield strength 6.2042e+008 N/m^2 Constant 

Thermal expansion 

coefficient 

1.3e-005 /Kelvin Constant 

Thermal conductivity 50 W/(m.K) Constant 

Specific heat 460 J/(kg.K) Constant 

Hardening factor (0.0-

1.0; 0.0=isotropic; 

1.0=kinematic) 

0.85 NA Constant 

 

 

Loads and Restraints 

 

Fixture 

Restraint name Selection set Description 

Fixed-1 <Cyl-1>  on 1 Face(s) fixed.   

 

Load 

Load name Selection set Loading type Description 

Force-1 <Rör-1>  on 8 Face(s) apply  

force 2150 N  normal 

to reference plane  

with respect to 

selected reference 

Edge< 1 > using 

uniform distribution  

Sequential Loading  
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Contact 

Contact state: Touching faces - Free  

Global Contact Contact component:  Bonded on ARM 

Description:   

 

Mesh Information 

Mesh Type: Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Smooth Surface:  On 

Jacobian Check:  4 Points  

Element Size: 8 mm 

Tolerance: 0.4 mm 

Quality: High 

Number of elements: 19168 

Number of nodes: 38072 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:09 

 

 

Sensor Results 

        No data available. 

 

 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf -0.229897 -0.0448647 -219.178 219.178 
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Free-Body Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf 0 0 0 1.01972e-034 

 

Free-body Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf-cm 0 0 0 1.01972e-032 
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Study Results 

 

Default Results 

 

Name Type Min Location Max Location 

Stress1 VON: von 

Mises Stress 

14968.3 

N/m^2 

Node: 37347 

(-12.6189 

mm, 

-163.52 

mm, 

498.827 

mm) 

2.90078e+008 

N/m^2 

Node: 36728 

(-10.6419 

mm, 

208.441 

mm, 

-478.787 

mm) 

Displacement1 URES: 

Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 137 

(-2.16019 

mm, 

253.949 

mm, 

-455.565 

mm) 

12.7656 mm 

Node: 2493 

(-28.6812 

mm, 

-212.283 

mm, 

484.659 

mm) 

Strain1 ESTRN: 

Equivalent 

Strain 

4.15108e-

008  

Element: 

12761 

(-13.1405 

mm, 

-163.306 

mm, 

496.904 

mm) 

0.00109263  

Element: 

13378 

(-12.2569 

mm, 

210.817 

mm, 

-480.322 

mm) 

 



9 

        Johan Ankarloo 

 

Fig 1. Arm Study 1 - Stress 
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Fig 2. Arm Study 1 - Displacement 
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Fig 3. Arm Study 1 - Strain 
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BILAGA 4  

 

 

Stress analysis 2 

 

 
Note: 

Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 

information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing is 

mandatory to validate your final design. Simulation helps you reduce your time-to-market by 

reducing but not eliminating field tests. 
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Model Information 

Documen

t Name 

Configuratio

n 

Document Path Date 

Modifie

d 

ARM2 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\ARM2.SLDASM 

Sat Dec 

01 

17:41:21 

2012 

Cyl-1 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\Cyl.SLDPRT 

Sat Dec 

01 

12:49:18 

2012 

Rib-1 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\Rib.SLDPRT 

Sat Dec 

01 

16:32:22 

2012 

Rör-1 Default C:\Users\Johan\Documents\Skola\VXU\Exjobb\Moder

n Hammock\CAD\3\Arm\Rör.SLDPRT 

Sat Dec 

01 

16:32:22 

2012 

 

 

Study Properties 

Study name ARM STUDY 2 

Analysis type Static 

Mesh Type: Solid Mesh 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Thermal Effect:  Input Temperature 

Zero strain temperature 298.000000 

Units Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks Off 
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Flow Simulation 

Friction:  Off 

Ignore clearance for surface contact Off 

Use Adaptive Method:  Off 

 

 

Units 

Unit system: Metric (G) 

Length/Displacement cm 

Temperature Celsius 

Angular velocity Hz 

Stress/Pressure kgf/cm^2 

 

 

Material Properties 

No. Body Name Material Mass Volume 

1 SolidBody 

1(Fillet1) 

Alloy Steel (SS) 0.49301 kg 6.40273e-005 

m^3 

2 SolidBody 

1(Fillet1) 

Alloy Steel (SS) 0.229632 kg 2.98223e-005 

m^3 

3 SolidBody 

1(Fillet8) 

Alloy Steel (SS) 2.52923 kg 0.000328471 m^3 

 

Material name: Alloy Steel (SS) 

Description:  

Material Source:  

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Default Failure Criterion: Max von Mises Stress 

Application Data:  
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Property Name Value Units Value Type 

Elastic modulus 2.1e+011 N/m^2 Constant 

Poisson's ratio 0.28 NA Constant 

Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 Constant 

Mass density 7700 kg/m^3 Constant 

Tensile strength 7.2383e+008 N/m^2 Constant 

Yield strength 6.2042e+008 N/m^2 Constant 

Thermal expansion 

coefficient 

1.3e-005 /Kelvin Constant 

Thermal conductivity 50 W/(m.K) Constant 

Specific heat 460 J/(kg.K) Constant 

Hardening factor (0.0-

1.0; 0.0=isotropic; 

1.0=kinematic) 

0.85 NA Constant 

 

 

Loads and Restraints 

 

Fixture 

Restraint name Selection set Description 

Fixed-1 <Cyl-1>  on 1 Face(s) fixed.   

 

Load 

Load name Selection set Loading type Description 

Force-1 <Rör-1>  on 8 Face(s) apply  

force 2150 N  normal 

to reference plane  

with respect to 

selected reference 

Edge< 1 > using 

uniform distribution  

Sequential Loading  



6 

        Johan Ankarloo 

Contact 

Contact state: Touching faces - Free  

Global Contact Contact component:  Bonded on ARM2 

Description:   

 

Mesh Information 

Mesh Type: Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Smooth Surface:  On 

Jacobian Check:  4 Points  

Element Size: 8 mm 

Tolerance: 0.4 mm 

Quality: High 

Number of elements: 20015 

Number of nodes: 39816 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:11 

 

 

Sensor Results 

        No data available. 

 

 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf 0.236233 1552.5 -815.658 1753.72 
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Free-Body Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf 5.2222e-005 0.00645073 0.00693697 0.00947292 

 

Free-body Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body kgf-cm 0 0 0 1.01972e-032 
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Study of arm 2 

 

Default Results 

 

Name Type Min Location Max Location 

Stress1 VON: von 

Mises Stress 

65411.3 

N/m^2 

Node: 27983 

(-259.133 

mm, 

-764.691 

mm, 

-551.242 

mm) 

5.21411e+009 

N/m^2 

Node: 39623 

(-260.572 

mm, 

192.807 

mm, 

-657.539 

mm) 

Displacement1 URES: 

Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 157 

(-240.321 

mm, 

213.659 

mm, 

-649.8 mm) 

81.4755 mm 

Node: 4389 

(-251.622 

mm, 

-818.101 

mm, 

-515.361 

mm) 

Strain1 ESTRN: 

Equivalent 

Strain 

3.77921e-

008  

Element: 

16768 

(-262.908 

mm, 

-635.255 

mm, 

-634.605 

mm) 

0.0136512  

Element: 

14107 

(-259.32 

mm, 

222.166 

mm, 

-697.399 

mm) 
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Fig 1. Arm Study 2 - Stress 
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Fig 2. Arm Study 2 - Displacement 
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Fig 3. Arm Study 2 - Strain 
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