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ABSTRACT  

 

The following report is the result of a thesis that has been performed at a c-level on the 

bachelor program at Mälardalens University. The work is directed towards Exma 

Säkerhetssystem AB who seeks a solution to a problem of an existing product. The company 

designs and constructs different kinds of locks and safety systems. The product Exma 

Säkerhetssystem AB is seeking improvement for is a box which connects two cables, one from 

an automatic door and one from a circuit card. 

 

The task consists of designing a box where a cable can be attached and can handle a traction 

force of 40kg. The box shall not exceed the dimensions: 30mm high and 40 mm wide. The 

length should be as short as possible but there is no exact maximum measurements available. 

The box should have an IP-class 20. The box should be as easy as possible to mount in order to 

simplify for the person who will mount the product. In most cases the box will be mounted on 

an aluminum door. 

 

The product is developed by working on a methodology based on product development as well 

as using relevant product developing tools. Completed product proposals are delivered to Exma 

säkerhetssystem AB in the form of CAD-models and drawings. 

 

The result of the project consists of a case that meets all of the requirements that Exma 

Säkerhetssystem AB requested. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANFATTNING 

Följande rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på c-nivå på 

högskoleingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola. Arbetet är riktat mot Exma 

säkerhetssystem AB som söker en lösning på ett problem av en nuvarande produkt.  

Företaget designar och konstruerar olika sorters lås och säkerhetssystem. Produkten Exma 

säkerhetssystem AB söker förbättring hos är en dosa som sammankopplar två kablar, en från en 

automatiskdörr och en från ett kretskort. 

 

Uppgiften består av att designa en dosa där en kabel skall kunna fästas och klara en dragkraft 

på 400N. Dosan skall inte överskrida måtten: 30mm hög och 40mm bred. Sedan skall längden 

vara så kort som möjlig men inga exakta maximum mått fanns. Dosan skall klara en IP-klass 

20. Dosan skall vara så lätt som möjligt att montera för att förenkla för den som kommer 

montera produkten. Dosan kommer vid de allra flesta fall monteras på en aluminium dörr. 

Produkten kommer tas fram genom att arbeta efter en metod fokuserad på produktutveckling 

samt med användning av relevanta produktutvecklingsverktyg. Färdiga produktförslag 

levereras till Exma säkerhetssystem AB i form av CAD-modeller samt CAD-ritningar. 

Projektets resultat består av en dosa som uppfyller alla de kraven Exma säkerhetssystem AB 

efterfrågade.  
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1. INLEDNING 
Denna rapport är skriven av Daniel Paulsson och Leo Thorsell Skog. Rapporten beskriver ett 

examensarbete inom innovation och produktdesign. Rapporten genomförs på grundnivå på 

Mälardalens högskola (MDH) och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts på uppdrag 

av Exma Säkerhetssystem AB i Eskilstuna, där Håkan Nordvall och Niclas Johansson har varit 

handledare från företaget och från Mälardalens högskola har Bengt Erik Gustafsson varit 

handledare. Rapporten beskriver arbetsgången av framtagandet av en dosa som sammanfogar 

två kablar åt Exma Säkerhetssystem AB. 

 

1.1. Bakgrund 
Exma AB är ett lokalt företag i Eskilstuna som designar och tillverkar lås och säkerhetssystem. 

Företaget grundades år 1986 och har som vision att ”vara den främste utvecklaren av 

elektroniska passersystem och lås med fokus på skandinaviska förhållanden”. (Exma, u.d.) 

 

Exma har tidigare tillverkat produkter som Miniread (figur 2), Duo (figur 1) samt rapid (figur 

4). Exmas senaste produkt heter Connection box (figur 3) och det är en produkt som 

"underlättar och effektiviserar för både låssmed och elektriker vid installation av elektroniska 

låssystem." (Exma, u.d.) 

 

Exma AB har fått förfrågan att tillverka en produkt som öppnar och stänger automatiska dörrar. 

I dagsläget finns redan en produkt som gör det dem beskriver men den är alldeles för stor för 

kundens behov. På grund av det har Exma fått förfrågan att utveckla en ny liknande produkt.  

 

Figur 2 Miniread Figur 1 Duo 
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Figur 4 Rapid 

1.2. Projektdirektiv 
Examensarbetet innefattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 arbetstimmar i veckan i 20 

veckor. Projektet ska leda till att en produkt tas fram och redovisas i rapporten. En prototyp 

kommer att presenteras samt att produkten kommer redovisas genom realistiska 3D-bilder och 

ritningsunderlag. Studenterna kommer även att redovisa möjlig tillverkningsmetod samt 

materialval. 

 

1.3. Problemformulering 
Det går att öppna automatiska dörrar på många olika sätt, en variant är en dosa som appliceras 

på en dörr som i många fall är gjord i aluminium. Dagens dosor är stora och tar mycket plats. 

Uppgiften går ut på att skapa en dosa som håller sig inom de angivna måtten samt klarar de 

krav som ställs på dosan. 

 

1.4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att förbättra en befintlig produkt åt Exma AB. Det som skall ändras på 

produkten är att den skall bli mycket mindre än vad den är i dagsläget vilket resulterar i att 

många ändringar behöver göras. 

 

1.5. Frågeställningar 
F1. Hur skall produkten konstrueras för att klara belastningskravet? 

F2. Hur skall produkten monteras på dörren? 

F3. Hur skall dosan öppnas för att möjliggöra åtkomsten av de interna komponenterna? 

 

1.6. Mål 
 Produktion – Gruppen har som avsikt i rapporten att lämna förlag på lämpliga material 

samt tillverkningsmetoder på produkten. 

 

 Belastningskrav – Uppdragsgivaren har sagt att produkten måste klara av en 

belastningsvikt på 400N. Detta har gruppen kollat på och skall lösa. 

 

 Design – produkten skall designas så att den smälter in i omgivningen och inte sticker 

ut. 

 

Figur 3 Connection box 
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1.7. Avgränsningar  
 Resultat – Resultatet kommer att presenteras med en rapport, realistiska 3D-bilder I 

SolidWorks samt en prototyp av produkten. 
 

 Sockerbit – Studenterna kommer att välja ut en sockerbit som de anser passar bäst till 

produkten. 

 
 Dörrinfästning – Gruppen kommer inte ta hänsyn till olika material som kan användas 

på dörrarna, utan det material som gruppen kommer räkna med är aluminium då större 

delen av dörrarna kommer vara i det materialet. 

 
 Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och motsvarar 20 veckors halvtidsarbete 

för två studenter. 
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2. METOD 
I det här avsnittet beskrivs olika faser samt moment som projektet gått igenom för att komma 

fram till det slutgiltiga resultatet. 

 

2.1.  Produktutvecklingsprocess 
Enligt (Eppinger, 2014) går ett projekt genom 6 faser 

 Fas 0: Planering 

 Fas 1: Konceptutveckling 

 Fas 2: Utveckling på systemnivå 

 Fas 3: Detaljutveckling 

 Fas 4: Testning och vidareutveckling 

 Fas 5: Produktionsupptakt 

 

2.1.1. Fas 0: Planering 
Fas 0 kallas oftast för planeringsfasen, anledningen till det är att fas 0 börjar innan projektets 

start. Planeringsfasen inleds med att identifiera möjligheter samt de marknadsmål som finns. 

Under fas 0 skrevs en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen innefattar produktens 

målmarknad, affärsmål samt avgörande antagande och begränsningar. 

 

2.1.2. Fas 1: Konceptutveckling 
Konceptutveckling går ut på att identifiera de behov som finns på målmarknaden. Ett koncept 

är en kort beskrivning av produktens form, funktion och egenskaper som löser det givna 

problemet. Ett sätt att komma fram till ett koncept är genom konceptgenerering. När koncepten 

blivit valda ska de utvärderas och sedan ska ett koncept väljas för vidare utveckling. För att 

välja ett koncept kan en konceptvalsmatris användas.  

 

2.1.3. Fas 2: Utveckling på systemnivå 
Utveckling på systemnivå fasen handlar om produktens arkitektur. Produkten delas upp i olika 

delsystem och komponenter. De viktigaste delsystemen och komponenterna preliminär 

konstrueras. Genom att använda sig utav SolidWorks och sedan 3D-printning kan enkelt en 

preliminär prototyp konstrueras. I fasen inleds planer för produktionssystemet samt 

monteringen av produkten. Fasen innefattar även ett utkast på de olika delsystemens 

funktionella specifikation.  

 

2.1.4. Fas 3: Detaljutveckling 
Detaljutvecklingsfasen innehåller fullständig specifikation av produktens geometri, material 

och toleranser. När specifikationerna är fastställda gjordes en produktionsberedning och de 

verktyg som skall användas för var och en av komponenterna tas fram. Fasen innefattar även 

kontrolldokumentation vilket betyder att ritningar på komponenternas former tas fram samt 

dess produktionsverktyg. Under denna fas är det viktigt att rätt material för varje komponent 

fastställs. 

 

2.1.5. Fas 4: Testning och vidareutveckling 
Testning och vidareutvecklingsfasen innehåller utvärdering och konstruktion av förserier samt 

testning av prototypen. Ett exempel på en förserie är en alfaprototyp. En annan förstudie är en 

betaprototyp. För att genomföra testning av produkten finns flera metoder att ta hjälp av till 

exempel tryckprov, dragprov eller slagprov. 
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2.1.6. Fas 5: Produktionsupptakt 
I produktionsupptaktsfasen tillverkas produkten med hjälp av de rätta tillverkningsmetoderna 

samt monterad på det korrekta sättet. Anledningen till denna fas är att utvärdera den färdiga 

produkten genom att till exempel skicka ut en produkt till en utvald kund för att den ska testas i 

den rätta miljön. Genom att skicka ut produkten till kunder kan eventuella kvarstående fel 

identifieras.  

 

2.2. Metod 
I detta stycke beskrivs de verktyg som använts under projektets gång. 

 

2.2.1. Gantt-Schema  
Gantt-Schema är ett verktyg som använts för att planera ett projekt där varje fas/uppgift är en 

liggande stapel. Stapelns längd avgörs utifrån hur lång tid fasen/uppgiften uppskattas hålla på. 

Gantt-schemat visar vilka uppgifter som skall utföras och hur lång tid varje del bör ta för att 

projektet ska hålla sig inom de tidsmallar som har bestämts. Schemat visar även vilka faser som 

skall vara klara innan nästa fas kan startas. Bilden nedan visar ett exempel på hur ett Gantt-

schema kan se ut. 

 

  
Figur 5 Gantt schema (Support.office, u.d.) 

2.2.2. Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys gjordes för att studera olika konkurrenter inom det området man jobbar 

på för att se hur de sköter hanteringen av motsvarande eller liknande produkter. Man kan se om 

ens produkter är likvärdiga med konkurrenternas produkter samt var det behövs läggas ner mer 

eller mindre arbete någonstans. Konkurrensanalysen bör även granska andra relevanta saker 

som garantivillkor eller liknande saker. (Ekberg, u.d.) 

 

2.2.3. Kravspecifikation 
När en produkt skall framtas finns det faktorer som projektet måste ta till hänsyn till. För att få 

en bra överblick över alla de faktorerna gjordes en kravspecifikation.  

En kravspecifikation finns för att tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på 

produkten samt sorterar upp de krav som produkten måste uppfylla för att satisfiera kunden. De 

kraven skall sedan sammanställas i ett dokument som sammanfattar kundens krav och 

önskemål på produkten. En kravspecifikation används som ett styrande dokument för hur nya 

produkter skall utformas. Utan en kravspecifikation är det lätt att projektet styrs åt fel riktning 

och att kundernas krav inte uppfylls. (Eppinger, 2014) 
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2.2.4. Konceptgenerering 
Konceptgenerering genomförs genom att deltagarna under en viss tid skriver ner alla koncept 

de kommer fram till på post-it-lappar. Sedan presenterar var och en utav deltagarna sina 

koncept och sätter upp post-it-lapparna på exempelvis en tavla så alla kan se dem. När alla 

presenterats sina koncept görs en ny generering där deltagarna återigen skriver ner sina idéer 

under en viss tid. Den här gången ska idéerna vara lösningar på koncept som tidigare 

presenterades. När alla idéer presenteras ska gruppen välja de koncept som de ska gå vidare 

med. Det sker vanligtvis med en omröstning. 

 

2.2.5. Konceptvalsmatris 
En konceptvalsmatris bygger på att koncept testas på liknande sett utifrån en mall som 

bestämts. När alla koncept testats i varje delmoment kommer konceptet utvärderas med ett 

minus om det inte klarade momentet bra, en 0a om det klarade momentet till viss del och ett 

plus om det klarade momentet bra. När matrisen är ifylld kan koncepten jämföras emot 

varandra och på så sätt kan det mest lämpliga konceptet väljas. 

  

2.2.6. SolidWork 
SolidWorks är ett datorprogram där användaren kan rita och konstruera solida 3D-modeller för 

att få en uppfattning om hur produkten kommer att se ut samt fungera. I SolidWorks kan även 

konstruktionsritningar ritas upp. Flera olika delar kan sättas ihop i en så kallas assembly. En 

assemlby är en sammansättning av två eller flera 3D-modeller där användaren kan se om de 

passar ihop samt om de funktioner som är tänka fungerar som de ska. 

 

2.2.7. Additiv tillverkning  
3D-Printning är ett snabbt och enkelt sätt att tillverka en fysisk produkt utifrån en 3D-modell. 

En 3D-ritning kan skapas från vilket 3D-ritarprogram som helst till exempel SolidWorks. Det 

finns olika typer av 3D-printingstekniker som kan användas, men alla är baserade på samma 

princip: att en digital modell omvandlas till en solid 3D-modell genom att lägga material lager 

för lager till produkten är klar. (HUBS, u.d.) Många olika material kan användas vid en utskrift, 

det vanligaste materialet är någon typ av plast. Den äldsta 3D-printarmetoden kallas för 

Stereolithography (SLA) som var patenterad redan i 1986. Sedan finns det även många andra 

3D-printar metoder som Selective Laser Melting (SLM) där en högeffekt laserstråle används 

för att sammanfoga och smälta metallpulver tillsammans. Den metoden gruppen kommer 

använda sig av heter Fused Deposition Modeling (FDM). Det som är bra med denna metod är 

att man kan printa ut funktionella prototyper samt konceptmodeller vilket passar bra då 

gruppen skall ha en prototyp att visa upp. (scratch, 2017) 

 

2.2.8. Alfaprototyp 
En alfaprototyp är prototyp av produkten som har samma geometri och form men inte är 

tillverkad på det angivna sättet från produktionssystemet. Alfaprototypens uppgift är att testa 

om produktens funktioner fungerar som planerat. 

 

2.2.9. Betaprototyp 
En betaprototyp är en prototyp som är tillverkad enligt produktionsprocessen men monteras 

inte på det sätt som monteringsprocessen angiver. Betaprototypens uppgift är att konstatera om 

prestandan är tillräcklig samt om vidare teknikutveckling är nödvändig. 
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2.2.10. Dragprov 
Dragprov går ut på att testa hur hållbar produkten är när den utsätts för en dragkraft. Testet 

utförs vanligtvis genom att produkten spänns fast i två separata block. Sedan förs blocken isär 

till produkten ger efter och går sönder. Testet visar produktens sträckgräns samt brottgräns. 

 

2.2.11. FEM-Analys 
FEM-Analys är en simulering i SolidWorks där fastspänningar som kallas fixtures. Fixtures 

betyder att på de platser där fixtures adderas sitter delen fast i alla riktningar. I simuleringen 

kan även krafter appliceras på en del för att se om delen klarar en pålagda kraft. När 

simuleringen är gjord visas en bild över de spänningar som finns samt vilken deformation delen 

utsätts för när kraften har applicerats. För att beräkna spänningar samt deformationer i delen 

adderas en mesh. Mesh är en metod som gör det möjligt att beräkna spänningar samt 

deformationer i materialet. Varje triangel som syns på bilden betyder att där beräknas spänning 

samt deformation 

 

2.2.12. Formsprutning  
Enligt (Gjutning, u.d.) är formsprutnings är en process som är användbar vid tillverkning av 

termoplaster samt härdplaster. Formsprutning bygger på två delar, en sprutenhet samt ett 

formverktyg. Processen går ut på att plastmaterial fylls på i sprutenheten för att sedan smältas. 

Sprutenhetens uppgift är att spruta in den flytande plasten in i formverktyget. Formverktyget är 

en tvådelad form som efterliknar den produkt som ska tillverkas. Anledningen till att den är 

tvådelad är för att produkten lätt ska kunna lossna från formen. För att produkten lätt ska kunna 

delas från formerna skall produkten ha släppvinklar som är olika stora beroende på form samt 

storlek.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I den här delen kommer projektets teoretiska teorier samt studier som använts till att genomföra 

arbetet att presenteras. 

3.1. Materialdata 
Nedan visas en tabell på ABS plastens materialdata. (Teststandard, u.d.) 

 

Densitet 1,04 g/cm^3 

Brottgräns 42,5-44,8 MPa 

Maximal service temperatur  88–89 Grader Celsius 

 

3.2. IP-klass 
IP står för ingress protection och är en skala som beskriver hur en armatur klarar av intrång av 

vatten samt fasta föremål. (glamox, u.d.) Nedan visas en bilder av vad några IP-klasser står för. 

 

 
Figur 6 IP-klasser (glamox, u.d.) 

IP-Klass 20 betyder att en person inte ska kunna föra in ett föremål i något av produktens hål 

som har ett mått på minst 12mm och på så sätt få en elektrisk stöt. 

 

3.3. Kabel 
Kabeln som projektet kommer använda sig utav är en kabel med åtta ledare. Det betyder att 

kabeln innehåller åtta stycken mindre kablar som man kallar ledare. Det medför att kabeln kan 

anslutas på åtta olika sett med hjälp utav ledarna. 

 

3.4. Sockerbit 
Sockerbit är en liten kopplingsdosa som sammankopplar ledare från olika kablar. 
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4. Genomförande 
Här kommer projektens olika faser att presenteras samt hur studenterna gick till väga för att 

komma fram till ett resultat.  

 

4.1. Planering 
Projektet startades med att information angående exjobbet presenterades av företaget som 

uppgiften kommit ifrån. Uppgiften går ut på att skapa en dosa som placeras mellan den 

automatiska dörrens motor och kretskortet. Kretskortet är själva hjärnan som styr när dörren 

ska öppnas och stängas. Dosans uppgift är att sammanfoga två kablar en från dörren och en 

från kretskortet. 

 

Efter att all information hade angivits sattes målsättningar samt begränsningar för projektet. 

Det målsättningar som studenterna hade var att ta fram en produkt som skall uppfylla de krav 

som har ställts. Studenterna har även som mål att skapa en prototypmodell som de kan visa 

upp. För att få en översiktlig bild över de krav som projektet ska/bör uppnå gjordes en 

kravspecifikation. För att disponera tiden på ett så bra sett som möjligt genom projektet valde 

stunderna att dela upp projektet i 12 steg. De steg som valdes var start, information, planering, 

konceptgenerering, konceptval, SolidWorks modell, 3D-utskrift, testning, ändringar, 

slutgiltigmodell, ritningar och material förslag.  

 

4.1.1. Kravspecifikation 
De avgränsningar som är givna är följande: dosan får inte vara större än 30mm hög, 40mm 

bred och längden ska vara så kort som möjligt. En kraft på 40kg ska kunna appliceras på den 

utgångende kabeln mellan dörren och dosan. Anledningen är att ett barn ska kunna hänga i 

kabeln utan att den lossnar. Den sista avgränsningen är tid då projektet ska presenteras i juni 

2017. 

 

 Funktionella krav 

 Produkten skall högst vara 40mm bred och 30mm hög. 

 Den skall klara en dragkraft på 400N. 

 Dosan skall kunna hålla fast en kabel med 8 ledare. 

 Den skall uppfylla IP-klass 20.  

 Längden bör vara så kort längd som möjligt. 

 

Icke funktionella krav 

 Den skall vara lätt att montera. 

 Den skall vara lätt att underhålla. 

 Den skall vara konstruerad på ett lämpligt sätt för vald tillverkningsmetod.  

 Den bör ha en design som smälter in i omgivningen. 

 

Underhållbart  

 Ska vara lätt att komma åt att byta delar i dosan för att underlätta reparation och 

underhåll. 

 Skall vara lätt att demontera. 

 

 

Figur 7 Bilden visar en låda med dess måttenheter 
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4.1.2. Gantt schema 
För att få en klar bild över hur projektet skulle gå till samt få en översiktlig bild över hur lång 

tid varje delmoment skulle ta togs ett Gantt schema fram. Gantt schemat är bifogat som en 

bilaga. De delmoment som studenterna delade upp projektet i var följande: 

1. Start 

2. Information 

3. Planering 

4. Konceptgenerering 

5. Konceptval 

6. SolidWorksmodell 

7. 3Dutskrift 

8. Testning 

9. Ändringar 

10. Slutgiltig modell 

11. Ritningar 

12. Materialförslag 

 

Projektet delades där efter in i 5 faser där varje fas innefattar en del i projektutvecklingen. De 

faser som projektet delades upp i är: 

0. Planering 

1. Konceptutveckling 

2. Utveckling på systemnivå 

3. Detaljutvecklingsfasen 

4. Testning och vidareutveckling 
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4.2. Konceptgenerering 
Denna del kommer presentera ur studenterna gick tillväga under konceptgenereringen. 

 

4.2.1. Generering  

Konceptgenreringen gick ut på att studenterna i projektet skrev ner olika idéer på post-it lappar 

under 2 minuter helt oberoende av varandra. När tiden var slut presenterades de olika 

koncepten genom att sätta upp dem på en White board samt beskriva dem kortfattat. 

 

 
Figur 8 Konceptgenerering. De gröna lapparna är koncept 

1. Konceptet bygger på att kabeln sammanfogas i lådan med hjälp av en koppling som 

liknar kopplingen som finns på vattenslangar. 

2. Konceptet går ut på att klamma fast kabeln medhjälp utav någonting inuti lådan. 

3. Med hjälp utav en eller flera magneter kommer kabeln att fästas. 

4. Använda liknade koppling som nätverkablar använder sig utav. 

5. Någon typ av sugpropp. 

6. Det finns hullingar inuti lådan som gör att kabeln går att skjuta in men inte dra ut. 

7. Dra kabeln genom någon typ av spår som göra att kabeln låser sig själv. 

8. Fästa en ring på kabeln som är större än hålet på lådan på så sätt går den inte att dra ut.  

9. Limma fast kabeln inuti lådan. 
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När idéerna var presenterade och numrerade koncepten som figur 8 visar. Sedan började 

genereringen om på samma sätt. Den här gången skrev studenterna ner olika idéer på lösningar 

på de olika koncepten. De rosa lapparna som bilderna nedan visar är de lösningar på de koncept 

som första konceptgenereringen genererade. 

 

 
Figur 9 Konceptgenerering 

 

 

 
Figur 10 Konceptgenerering 

När de idéerna var presenterade röstade studenterna på två koncept som de skulle gå vidare 

med. Koncept som blev valda var koncept 2 och 7.  
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4.2.2. Konceptval 
När koncepten blivit valda utfördes en konceptvalsmatris för att utifrån tester enklare kunna 

välja det slutgiltiga konceptet. Konceptvalsmatrisen innehöll som ni ser i tabell 1 flera olika 

moment som koncepten utsattes för. När konceptet hade utsatts för moment fick det ett betyg, - 

är lika med att konceptet inte uppfyllde kravet, 0 är lika med att den uppfyllde till viss del men 

inte fullt ut och + betyder att den uppfyllde kravet helt. Anledningen till att det finns tre 

koncept i matrisen är för att det gjordes två olika varianter av koncept nummer 2. Tabellen 

visar den matris som studenterna använde sig utav. Stapel 1 och 3 beskriver de två olika 

varianterna av koncept 2, stapel 2 beskriver koncept 7. 
 

Test 1 2 3 

Utseende + + 0 

Storlek + 0 + 

Installation - + + 

Innfästing + + + 

Hållbarhet + + + 

Tillverkning + + + 

Underhåll - + 0 

Dragavlastning + + + 

Totalt + 6 7 6 

Totalt - 2 0 0 

Sammanlagt 4 7 6 
Tabell 1 Konceptvalsmatris 

När konceptvalsmatrisen hade analyserats valde studenterna att det koncept som kommer 

vidareutvecklas är koncept 2 då den uppfyllde flest krav. 
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4.3. Utveckling på systemnivå 
När koncepten hade valts var tid att börja formgiva produkten. Som kravspecifikationen 

beskrev fanns det strikta mått som produkten skulle uppfylla. Det var de måtten som 

studenterna utgick ifrån och började att konstruera produkten i SolidWorks. 

 

4.3.1. Basen 
Det första som konstruerades var lådans bas. Det utfördes för att få en bild utav hur mycket 

plats det kommer finnas att jobba med inuti lådan. Då det var svårt att få en uppfattning om hur 

stor lådan var när studenterna arbetade i SolidWorks skrev studenterna ut basen med hjälp utav 

en 3D-skrivare. Bilderna nedan visar den utskriva prototypen. 

 

 
Figur 11 Prototyp av dosan 
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Figur 12 Prototypens framsida 

Då dosan skulle fästas på en aluminiumdörr diskuterade studenterna med varandra samt deras 

handledare på Exma om hur dosan skulle kunna fästas på bästa möjliga sätt. De kom fram till 

att det bästa sättet var att fästa dosan med hjälp av självgängade skruvar som går igenom lådan 

till dörren.  

 

4.3.2. Dragavlastare 
Efter det konstruerades dragavlastaren utifrån måtten på kabeln som Exma hade angivit som 

standardkabel för ändamålet. För att fästa dragavlastaren inuti lådan bestämde studenterna att 

använda sig av basens redan givna hål. På så sätt dras skruvarna genom dragavlastaren sedan 

genom basen och ut i dörren. Som figur 13 visar ser man tydligt att kabeln ska placeras i det 

givna spåret och på så sätt ska kabeln låsa fast sig själv och fungera som en dragavlastare. 

 

 
Figur 13 Dragavlastaren ovanifrån 
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Figur 14 Dragavlastaren 

 

När basen och dragavlastaren var ritade började studenterna kolla upp vilken sorts sockerbit 

som skulle passa att ha i dosan. Efter en del diskuterande samt rådgivning av studenternas 

handledare på företaget kom de fram till att välja en 5-polig sockerbit från (Kullagret, u.d.) då 

den passade bäst in på studenternas produkt.(se figur 15) 

 

 
Figur 15 Sockerbit (Kullagret, u.d.) 
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När båda delarna var färdigritade gjordes en assembly av delarna för att se om de passade i 

varandra. När 3D-modellerna var klara skrevs dragavlastaren ut med hjälp av en 3D-skrivare. 

Det utfördes för att få en verklig prototyp att klämma och känna på samt testa om den utförde 

sitt syfte. Genom att applicera kabeln i det befintliga spåret märke studenterna att det var för 

snäva vinklar för att kabeln inte skulle komma till skada vi pålagd dragkraft. Se figur 16. 

 

 
Figur 16 3D-utskriven dragavlastare 
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4.4. Detaljutvecklingsfasen  
Testerna ledde till att ännu en 3D-modell konstruerades i SolidWorks. De ändringar som 

utfördes var att vinklarna gjordes flackare samt att avståndet mellan spåren konstruerades 

längre, se figur 17 samt 18. 

 

 
Figur 17 Dragavlastare 

 
Figur 18 Dragavlastare ovanifrån 

När ändringarna hade utförts skrev studenterna ut en ny prototyp. Ännu en gång testades 

kabeln att appliceras i spåret. Denna gång fungerade det utan några som helst problem. Därefter 

utfördes några enkla tester som till exempel med hjälp av handkraft dra i kabelns ända. Utifrån 

försöken kunde studenterna dra slutsatsen att inga fler ändringar behövdes innan de 

huvudsakliga testerna.  
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Då modelleringen hade kommit tillräckligt långt tog studenterna kontakt med de Exma som 

uppgiften kom ifrån för att höra vilket material de använder sig av på deras övriga produkter. 

De kom fram till att produkten skulle tillverkas i plasten akrylnitrin-butadien-styren (ABS). 

(Bruder, 2012) För att få plasten att bli UV-resistent blandas ABS plasten med Polykarbonat 

(PC). 3.5 Testning och vidareutvecklingsfasen 

 

4.5. Testning och vidareutvecklingsfasen 
I denna del kommer det presenteras hur studenterna har gått till väga under testning och 

vidareutvecklingsfasen.  

 

4.5.1. Dragprov 
Produkten var då tillräckligt utvecklad för att vara redo för testerna. Den testning som 

studenterna utförde var ett dragprov. Anledningen till att dragprov valdes var att efterliknar de 

moment som produkten ska kunna utsättas för. Det första som studenterna gjorde var att ta reda 

på om kabeln som ska användas klarar av en dragkraft på 40N. Det testades genom att spänna 

upp kabeln i dragprovsmaskinen som figur 19 visar. Sedan drogs kabeln med en successivt 

ökad kraft till kabeln gick av.  

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Dragprov kabel 
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Tabell 2 Dragprovsdata av kabel 

Figur 20 visar den kurva där dragkraften ökar succesivt till kabeln gick av. Tabellen visar den 

kraft som krävdes för att kabeln skulle gå av vilket var 602N det vill säga ca 60kg.  

  

Namn Test Datum Fm (N) 

Kabel 19-04-2017 601.7 

Figur 20 Dragprovsgraf kabel 
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När testet visat att kabeln klarade av den pålagda kraften testade studenterna dragavlastaren. 

Genom att spänna fast dragavlastaren med hjälp utav en stålvajer som ni ser på bilden nedan, 

sedan fästa kabeln på samma sätt som vid dragprovet av kabeln kunde studenterna utföra 

dragprovet. Testet gick ut på att testa om dragavlastaren klarade av att hålla fast kabeln när den 

utsattes för en dragkraft på 400N det vill säga ca 40kg. För att efterlikna det scenariot startades 

dragprovsmaskinen och drog med en succesivt ökad kraft tills den nådde 410N då testet 

avslutades.  

 

 

 

Figur 21 Dragprov av dragavlastare 

Figur 22 Dragprovsgraf 



22 

 

 

 
Tabell 3 Dravprovsdata från dragavlastare 

 

 

 

 

 

Testet upprepades tre gånger för att se om någon av testerna avvek från de andra. Som figur 22 

visar kan studenterna urskilja att graferna röd, rosa och grå efterliknar varandra det betyder att 

inget av proverna avvek, utan alla klarade testet.  

 

När testet var färdigt skalades en utav kablarna. Det innebär att gummihöljet som skyddar 

ledningarna togs bort. Det utfördes för att studera om ledningarna tog skada under dragprovet. 

Som bilden nedan visar tog ledningarna ingen skada under testet. 

 

  

Namn Färg Test Datum Fm (N) 

Koncept test 1 Röd 19-04-2017 412.2 

Koncept test 2 Rosa 19-04-2017 412.9 

Koncept test 3 Grå 19-04-2017 415.1 

Figur 23 Skalad kabels ledningar 
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För att se hur stor kraft dragavlastaren skulle klara av utfördes samma test som tidigare, den 

ända skillnaden var att den här gången avlutades inte testet vid 410N utan testet fortsatte tills 

kabeln gick av. Som figur 22 visar testades dragavlastaren 2 gånger. Den mörkgröna samt den 

blåa grafen representerar testen. 

 
Tabell 4 Dragprovsdata från dragavlastaren 

Namn Färg Test Datum Fm (N) 

Koncept test 4 Mörkgrön 19-04-2017 496.2 

Koncept test 5 Blå 19-04-2017 442.0 

 

Tabellen visar de två tester som utfördes. Test 4 klarade en kraft på 496 N vilket motsvarar ca 

49kg. Test 5 klarade 442N det vill säga ca 44kg. Testen visade att dragavlastaren klarade av de 

krav som var satta och på så sätt fick den godkänt av studenterna. När testningen var fulländad 

diskuterades vilka förändringar som var lämpliga. Studenterna kom fram till att inga ändringar 

på dragavlastaren var nödvändiga då den klarade alla tester.  
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4.5.2. Geometri 
Nästa steg i projektet var att färdigställa lådans geometri. Då själva basen var färdig ritat till 

viss del var det ett lock som saknades. Studenterna diskuterade vilket sorts lock samt vilken 

infästning som skulle passa bäst för projektet.  

 

Den första teorin som diskuterades var ett fyrkantigt lock som träs över basens ovansida och 

med hjälp utav spår på basens utsida sitter locket på plats. Problemet med den lösningen var att 

locket skulle täcka hålet på basens sida där kablarna sitter. Ett annat problem var att vid 

dragning av kabeln i vertikal riktning det vill säga ut mot locket skulle locket att åka av. 

 

Den andra idén var att använda sig utav ett skjutlock som sitter i spår på basens insida. Det 

problem som uppstår vid den lösningen är att locket inte skulle klara att kabeln dras ut mot 

locket. Studenterna kom då på lösningen som ni ser på bilden nedan. För att undvika att locket 

åker av vid stängt läge fästs locket fast med två skruvar som går igenom locket sedan 

dragavlastaren och slutligen genom lådan och ut i dörren. För att inte skada kabeln när den dras 

mot locket gjordes en radie på lockets framsida, se figur 24.  

 

 
Figur 24 Locket 

 

 
Figur 25 Locket ovanifrån 
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När locket var färdigställt ändrades basens geometri för att passa ihop med locket. Det 

adderades spår på basens insida för att locket skulle kunna skjutas på. 

Små ändringar tillfördes sedan för att ge dosan ett stilrenare utryck. Bilderna nedan visar basen 

samt en assembly av dosan. 

 

 
Figur 26 Lådans bas 
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Figur 27 Framsida 

 

 
Figur 28 Dosan, stängt läge 
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Figur 29 Dosan, öppet länge 

 
Figur 30 Dosan, isär monterad 
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4.5.3. Prototyp 
Då produkten var färdigställd skrev studenterna ut en prototyp med hjälp utav skolans 3D-

skrivare. Det bidrog till att studenterna kunna testa att montera produkten samt se om den 

uppfyllde de krav som kravspecifikationen beskriver. Bilderna nedan visar prototypen. 

 

 
Figur 31 Prototyp, stängd 
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Figur 32 Prototyp, öppen 

 
Figur 33 Prototyp, isär monterad 
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Under testningen av monteringen insåg studenterna att skruven som fäster dragavlastaren inuti 

lådan kommer ta i mot locket insida vid stängning. Det löste studenterna genom att sänka ner 

skruven i dragavlastaren precis som på locket. Se figur 35. 

 

5. Resultat 
Under resultatdelen kommer den slutgiltiga produkten samt montering av produkten att 

presenteras. 

 

5.1. Produkten 
När produktens geometrier var färdigställda diskuterade studenterna vilken tillverkningsmetod 

som skulle vara lämpligast. Eftersom produkten är i plast kom de fram till att formsprutning var 

den lämpligaste metoden. Då produkten saknade släppvinklar adderades studenterna det på den 

färdigställda produkten se bilder nedan. För att undvika några komplikationer samt med hjälp 

utav rådgivning från Mälarplast AB valde studenterna att använda sig utav 3° på 

släppvinklarna.  

 
Figur 34 Basen, adderade släppvinklar 
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Figur 35 Dragavlastare, adderade släppvinklar samt hålnedsänkning 

 
Figur 36 Locket, adderade släppvinklar 
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Det sista som valdes i projektet var färgen vilket resulterade i en grå färg. Anlednignen till att 

det blev grått var för att smälta in i omgivningen samt att den gråa färgen inte är lika känslig 

för missfärgning och smutts. Bilderna nedan visar det slutgiltiga resultatet. Ritningar finns som 

bilagor. 

 

 
Figur 37 Dosan, Stängd 
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Figur 38 Dosan, öppen 

 

 
Figur 39 Dosan, monteringsläge 
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5.2. FEM-analys 
När produkten var klar gjorde studenterna en FEM-analys för att se om produkten skulle klara 

de kravs som ställts. För att efterlikna att produkten skruvas fast i väggen applicerades fixtures 

på alla hål. De gröna pilarna på bilderna nedan representerad fixtures. För att efterlikna att 

någon drar i kabeln adderades en kraft på 400N i pilarnas riktning. Det visas på bilden med lila 

pilar. För att simuleringen skulle kunna beräkna spänningen samt deformationen applicerades 

en mesh på produkten. Anledningen att locket inte finns med under FEM-analysen var att 

studenterna ansåg att den inte kommer påverkas då testet simulerar en kraft som dras i en 

riktning som inte påverkar locket. 

 
 

Figur 40 Randvillkor 
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Nedan visas vilket mesh-data som har använts. 

 

Figur 41 Mesh-data 

När alla krafter, fixtures samt meshen var applicerad genomfördes simulationen. Simulationen 

resulterade i att dosan utsattes för en maximal spänning på 15,36 MPa som figur 42 visar. Då 

ABS plasten har en sträckgräns på ca 43MPa konstaterade studenterna att produkten kommer 

hålla utan några problem samt få en säkerhetsmarginal på 2,8. De röda partierna på bilden är de 

punkter där spänningen är som störst. 

 

 
Figur 42 Bilden visar de spänningar som sker 
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Nedan visas en bild på den deformation som simuleringen genererar. Deformationen är som 

störst i de partier där det är rött. I de röda partierna deformeras produkten 0,059mm vilket 

studenterna inte anser är några problem.  

 

Figur 43 Deformation 

5.3. Montering 
Som figur 38 visar består produkten av 3 delar. Vid montering av dosan skall först basen fästas 

på dörren med hjälp utav de två skruvarna på dosans högra sida. Sedan appliceras kabeln i 

dragavlastaren och sammankopplas med den andra kabeln med hjälp utav sockerbiten. När 

kabeln ligger i spåret placeras dragavlastaren inuti basen och de två skruvarna som skall sitta i 

dem nedsänka hålen i mitten dras i. När dragavlastaren är fäst träs locket på och de två 

slutgiltiga skruvarna appliceras och produkten är då färdig monterad. 

 



37 

 

6. ANALYS 
I den här delen kommer en analys kring de metoder som projektet har använt sig utav för att 

komma fram till en lösning att presenteras. En analys av svaren på frågeställningarna kommer 

även att presenteras. 

 

6.1. Faser 
Som beskrivet tidigare har projektet bestått av 5 faser. Faserna bestod av planering, 

konceptgenerering, utveckling på system nivå, detaljutveckling samt testning och 

vidareutveckling. Då projektet har byggts på framtagande av en produkt har faserna varit 

användbara och givande då varje fas beskriver en del i produktutvecklingen. 

 

6.2. Svar på frågeställningar 
Under denna del kommer frågeställningarna besvara 

 

 6.2.1. F1  
Hur ska produkten konstrueras för att klara belastningskravet? 

Genom att studenterna skapat en solid och kraftig låda som med hjälp av testning har visats 

klara av de krav som kravspecifikationen förespråkar samt en dragavlastare som även klarar av 

den pålagda kraften. Anser studenterna att de har presenterat en godkänd lösning på 

frågeställningen. 

 

6.2.2. F2  
Hur skall produkten monteras på dörren? 

Då lådans skall fästas på en aluminiumdörr valde studenterna att lådan ska fästas med 6 

stycken självgängande m5 skruvar. Studenterna anser att 6 skruvar är tillräckligt starka för att 

hålla fast lådan. 

 

6.2.3. F3  
Hur skall dosan öppnas för att möjliggöra åtkomsten av de interna komponenterna? 

Studenterna valde att använda sig utav ett skjutlock som täcker basens topp och fästs med två 

skruvar. De positiva egenskaper locket har är att det tar upp eventuell kraft som kan appliceras 

på locket från kabeln. Skjutlocket tar även upp mindre plats än ett lock som träs på basens 

utsida då ett skjutlock sitter inuti basen. Det som är negativt med produktens lock är att den kan 

vara svårt att applicera om lådan sitter nära en vägg och det inte går att skjuta på locket. Utifrån 

det ser inte studenterna något negativt med locket.  
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6.3. Kravspecifikationen  
Det krav som produkten var tvungna att uppfylla var följande: 

 Produkten skall vara högst 40mm bred och 30mm hög. 

 Den skall klara en dragkraft på 400N. 

 Dosan skall kunna hålla fast en kabel med 8 ledare. 

 Den skall uppfylla IP-klass 20. 

 Den skall vara lätt att montera. 

 Den ska vara lätt att underhålla. 

 Den skall vara konstruerad på ett lämpligt sätt för vald tillverkningsmetod.  

 Ska vara lätt att komma åt att byta delar i dosa och på så sätt underlätta 

reparation/underhåll. 

 Skall vara lätt att demontera. 

 

Som ritningarna visar håller sig måtten inom den maxgräns som kravspecifikationen beskriver. 

Då lådan ska klara av flera andra krav kunde inte lådan göras mindre än det mått som är valda. 

Som testningen visade klarade produkten av en kraft på 400N utan några som helst problem 

vilket var ett krav för att projektet skulle godkännas. 

Dragavlastaren är designad att klara av en kabel med 8 ledare vilket testerna har visat att den 

klarar. Vid användning av annan kabel med samma mått borde dragvalastaren även fungera, 

den teorin kan inte styrkas då inga tester har gjorts, den slutsatsen bygger endast på måtten. 

IP-klass 20 betyder att det inte ska vara möjligt att få en elektrisk stöt vid beröring av lådan. Då 

lådan är tillverkad i plast vilket inte leder ström kommer det inte vara möjligt att få en stöt. På 

så sätt uppfyller produkten IP-klass 20. 

Allt som krävs för att montera lådan är att skruva i 6 stycken skruvar vilket både studenterna 

samt Exma anser klassas som lätt att montera. 

För att komma åt att underhålla dosa låssas två skruvar sedan kan locket skjutas åt sidan. Sedan 

genom att lossa ytligare två skruvar kan dragavlastaren demonteras. Det med för att allt 

underhåll med kablarna kan ske utanför dosan. Genom att flytta underhållet till utanför lådan 

blir det enklare att komma åt och större plats att arbeta på. 

Produkten har 3 graders släppvinklar för att underlätta vid formsprutning.  

För att demontera lådan från väggen krävs endast att montören skruvar loss 6 stycken skruvar. 

Det anser studenterna samt Exma vara en lätt process.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Här presenteras slutsatser som har dragits genom att analysera resultat och analysdelen. 

Rekommendation för fortsatt arbete kommer även att presenteras. 

 

7.2. Slutsats 
Målet med projektet var att ta fram en produkt som uppfyller de krav som ställts samt utforma 

en produkt med en design som smälter in i omgivningen och inte sticker ut. Då produkten har 

en enkel design samt en färg som passar bra för produktens miljö anser studenterna att de 

uppfyllt de kraven. 

 

Stunderna hade även som mål att ta fram en relevant tillverkningsmetod och en utformning 

som förenklade tillverkningen. Det gjorde studenterna genom att använda sig utav släppvinklar 

som är nödvändiga vid formsprutning.  

 

Som analysen visar uppfyller produkten de krav som har ställts på produkten förutom att när 

släppvinklar adderades medförde det att produkten överskrider den maximala bredden. 

Produkten uppfyller även de mål som studenterna ställde. Då projektet slutade i en verklig 

produkt samt med en plan på hur delen skulle tillverkas är studenterna nöjda med det resultat 

som de har presenterat.  

 

7.3. Rekommendationer 
Vid fortsatt arbete med produkten rekommenderas en mer grundlig undersökning på eventuella 

patent som finns. Sedan skulle det även vara bra med exakta beräkningar på de skruvar som 

används. För vidare utvecklings rekommenderar studenterna att studier på hur produkten agerar 

vid användning av andra infästnings material undersöks. Studenterna rekommenderar även att 

släppvinklarna analyseras så att den inte påverkar produktens bredd.  
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9. BILAGOR  

9.1. Gantt-Schema 
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9.2. Ritningar 
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