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Sammanfattning 
Följande  rapport  redogör  för  det  utvecklingsarbete  som  hade  som målbild  att  kombinera  två 

produkter från X‐ponent Stålinredningar AB, nämligen ordning‐och‐reda‐systemet ToolTracker och ett 
verktygsskåp benämnt X‐102. 

Detta  utvecklingsarbete  pågick  under  kursen  KPP305,  Examensarbete  Produktutveckling,  på 
Mälardalens högskola. 

Uppdragsgivaren X‐ponent Stålinredningar AB hade under en tid utvecklat det intelligent ordning‐
och‐reda‐system, ToolTracker, och genom en efterfrågan på marknaden har företaget känt ett behov 
av att vidareutveckla detta system och placera detta i ett verktygsskåp. 

Denna produkt skulle fungera så att användaren  loggar  in  i systemet via en RFID‐läsare placerad 
på utsidan av skåpet, och samtidigt som en godkänd  inloggning sker så  låses skåpet upp automatiskt 
och  användaren  får  tillgång  till  de  verktyg  som  finns  i  skåpet.  Väljer  användaren  att  checka  ut  ett 
verktyg  registreras  tidpunkt  för  detta  samt  vem  som  tagit  verktyget  i  systemets  databas  för  att 
möjliggöra spårning av verktyget. 

De  direktiv  som  företaget  gav  för  projektet  var  att  det  befintliga  ToolTracker‐systemet  skulle 
verka på samma sätt som tidigare, vilket gav avgränsningar mot att påverka ToolTracker‐systemet. 

De problem som skulle lösas var således hur ToolTracker‐systemets komponenter skulle placeras i 
skåpets utrymme, samt hur  låskonstruktionen skulle utformas för att uppfylla de krav som ställts. De 
viktigaste  funktioner  som  låskonstruktionen  var  tvungen  att  inneha,  var  att  kunna  låsa  upp  skåpet 
automatiskt vid  inloggning, skåpet ska  låsas automatiskt då dörren stängs samt att  låset skulle kunna 
låsas  upp  manuellt.  Dessa  krav  samt  ytterligare  en  mängd  krav  kunde  formuleras  i  den 
kravspecifikation  som  togs  fram och  låg  som grund  för arbetet. Ett genomgående viktigt krav  i hela 
arbetet var att förändra det ursprungliga skåpet så lite som möjligt. 

När kraven tydliggjorts kunde en mängd idéer tas fram och utvecklas vidare till fullgoda koncept. 
Dessa  koncept  togs därefter  genom  en process där  koncepten  utvecklades  och därefter  bedömdes 
efter  lämplighet  för att sedan utvärderas och ett val av slutligt koncept skedde utifrån resultaten av 
dessa moment. Det vinnande konceptet uppfyllde de viktiga kraven på funktioner samt hade en väldigt 
liten påverkan på skåpets ursprungliga konstruktion, vilket var stora bidragande orsaker till att detta 
koncept  valdes.  Detta  koncept  modelleras  sedan  upp  fullständigt  med  hjälp  av  CAD‐verktyget 
SolidWorks  för  att  lösa de  kvarstående  frågetecknen  kring hur monteringen  av  komponenter o.s.v. 
skulle ske. 

Det slutliga konceptet har ett elektriskt slutbleck som låses upp då en signal läggs på, denna signal 
kommer då en  inloggning  sker  i RFID‐läsaren. Den automatiska  låsningen av dörren  sker genom att 
slutbleckets  fall  är  öppet  tills  dörren  stängs  och  skåpet  påverkar  fallet  till  låst  läge. Den manuella 
öppningen sker genom den ursprungliga espanjolettlösningen. 

Analysen  av  resultatet  säger  att  konceptet  uppfyller  de  krav  som  ställts  upp  och  besvarar  de 
problemformuleringar som legat till grund för detta arbete. Målet kan därför ses som uppfyllt. 

Slutsatsen  av  projektet  är  att  arbetet  uppfyllde  de  mål  som  satts  angående 
problemformuleringen,  målet  att  ta  fram  en  prototyp  uppfylldes  inte  men  en  CAD‐modell  att 
möjliggöra detta  i  framtiden har  tagits  fram. En  fortsättning på detta arbete bör därför  innehålla en 
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framtagning  av en  fysisk prototyp,  för att  verifiera att  teorin och praktiken överensstämmer på ett 
tillfredsställande vis. 

Nyckelord 

• Produktutveckling 

• Mekanisk konstruktion 

• Låskonstruktion 

• RFID 
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Abstract 
The  following  thesis  report  describes  the  development  that  intended  to  combine  two  existing 

products  from X‐ponents  Stålinredningar AB,  the orderliness‐system ToolTracker and a  tool  cabinet 
named X‐102. 

This  development  lasted  during  the  course  KPP305,  Examensarbete  Produktutveckling,  at 
Mälardalen University. 

The  outsourcer  X‐ponent  Stålinredningar  AB  had  during  a  period  of  time  developed  an 
orderliness‐system  and  through  a  demand  from  the market,  the  company  felt  the  need  to  further 
develop this product and place the product in a cabinet. 

This product would give the user the opportunity to log on to the system via a RFID‐reader placed 
on the front of the cabinet, and when the approved  login appears the cabinet unlocks automatically 
and the user gets access to the tools placed in the cabinet. If the user chooses to check out a tool then 
the time and id for the user gets saved in the database to enable tracking of the tool. 

The  terms  that  the  company  stated  for  the  project was  that  the  original  ToolTracker‐system 
should work in the same way, this meant that no work on the ToolTracker‐system should be done. 

The problems that would be solved were hence how the components of the ToolTracker‐system 
would be placed  inside the cabinet, and how the  locking mechanism should be designed to fulfill the 
demands put on the product. The most important functions that had to be implemented was that the 
lock should unlock itself automatically when an approved login happened, the locking mechanism also 
had to lock itself when the door is shut, and the user should also be able to unlock the door by manual 
force.  These  demands  and more where written  in  the  technical  specifications  list  and  became  the 
foundation of  this development. An  important demand during  the entire development process was 
that the cabinet should be modified as little as possible. 

As  the demands clarified a quantity of  ideas could  take  form and develop  into concepts. These 
concepts were  thereafter moved  through a process were  these  concepts were developed and  then 
criticized by their feasibility. Thereafter the concepts were evaluated and one final concept could be 
chosen as a result from these operations. The final draft meets the demands put on functions as well 
as  the modifications  on  the  original  cabinet, which were  big  contributions why  this  concept were 
chosen. Thereafter a 3D‐model of the construction was made in SolidWorks, this was done to answer 
the final questions about the assembly and such. 

The final draft possesses an electric strike plate that  is unlocked when a signal  is sent to  it. This 
signal is sent from the RFID‐reader when a login takes place. The automatic locking takes place when 
the barrier  is affected by  the door  shutting. To open  the door manually  the user uses  the existent 
espanjolett. 

The analysis of the result states that de final solution fulfills the demands put on the product and 
also  solves  the  formulated problems which  this project where based on. The goal  can  therefore be 
stated as reached. 

The  conclusion  for  this project  is  that  the development work  fulfilled  the goals put. A physical 
prototype  should  also  be manufactured  to  verify  that  the  theoretical  concept matches  reality  in  a 
satisfied manner. 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

VI 

   



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

VII 

Förord 
Vi skulle vilja tacka Rolf Lövgren från Mälardalens högskola för handledning genom hela projektet. 

Vi vill även skänka ett stort tack till Fredrik Pettersson för sitt engagemang till projektet och att det 

alltid gått att stjäla tid till våra ständiga frågor. Även övriga personer på X‐ponent, Daniel Gelin, Ewert 

Johansson, Bengt Karlsson och Marcus Wolfram, ska ha tack för den tid som ägnats åt oss och detta 

examensarbete.   



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

VIII 

Ordlista 
funktionsanalys  ‐  kartläggningsverktyg  för  att  frambringa  en  produkts  funktioner  och 

underfunktioner ................................................................................................................................... 12 

Ganttschema ‐ planeringsverktyg ............................................................................................................ 17 

intelligent ordning‐och‐reda‐system ‐ systemsom möjliggör spårbarhet av objekt genom 

att lagra information i en databas .......................................................................................................... 2 

Pugh ‐ analytiskt utvärderingsverktyg  ............................................................................................... 14, 15 

QFD ‐ Quality Function Deployment, analytiskt produktutvecklingsverktyg ..................................... 12, 13 

RFID ‐ Radio Frequency IDentification ................................................................................................... 7, 9 

slutet system ‐ system innefattande RFID‐teknik beläget på samma fysiska position ............................ 20 

tagg ‐ komponent innehållande information för identifikation ................................................................. 2 

ToolTracker ‐ intelligent ordning‐och‐reda‐system ................................................................. 1, 7, 8, 9, 10 

touchscreen ‐ skärm som känner av beröring på skärmens yta .......................................................... 2, 38 

X‐ponent ‐ försäljande företag av främst ordning‐och‐reda produkter för industri ...................... 1, 7, 8, 9 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

IX 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... III 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... V 

FÖRORD ................................................................................................................................................ VII 

ORDLISTA ............................................................................................................................................. VIII 

INNEHÅLL ............................................................................................................................................... IX 

1  INLEDNING ......................................................................................................................................... 1 

1.1  LÄSANVISNINGAR ............................................................................................................................... 1 

1.2  BAKGRUND ......................................................................................................................................... 1 

1.3  PRODUKTBESKRIVNING ...................................................................................................................... 1 

1.3.1  ToolTracker ............................................................................................................................... 2 

1.3.2  X‐102 ......................................................................................................................................... 3 

1.4  RFID .................................................................................................................................................... 6 

2  SYFTE OCH MÅL ................................................................................................................................. 7 

3  PROJEKTDIREKTIV .............................................................................................................................. 8 

4  PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................... 9 

5  PROJEKTAVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................... 10 

6  TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER ............................................................................. 11 

6.1  PROJEKTSTYRNING ........................................................................................................................... 11 

6.2  INFORMATIONSINSAMLING ............................................................................................................. 11 

6.2.1  Marknadsanalys ...................................................................................................................... 11 

6.2.1.1  Dialog ................................................................................................................................. 11 

6.2.1.2  Konkurrentanalys ............................................................................................................... 12 

6.2.2  Funktionsanalys ...................................................................................................................... 12 

6.2.3  QFD ......................................................................................................................................... 13 

6.2.4  Kravspecifikation .................................................................................................................... 13 

6.3  KONCEPTFRAMTAGNING ................................................................................................................. 13 

6.3.1  Idégenerering ......................................................................................................................... 14 

6.3.2  Idévisualisering ....................................................................................................................... 14 

6.3.3  Urval & Utveckling .................................................................................................................. 14 

6.4  KONCEPTVAL .................................................................................................................................... 14 

6.4.1  Pugh ........................................................................................................................................ 14 

6.5  KONCEPTUTVECKLING ...................................................................................................................... 15 

6.5.1  CAD ......................................................................................................................................... 15 

6.5.2  FMEA ....................................................................................................................................... 15 

6.5.3  DFX .......................................................................................................................................... 16 

6.6  PROTOTYPFRAMTAGNING ............................................................................................................... 16 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

X 

7  TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK ....................................................................................................... 17 

7.1  PROCESSBESKRIVNING ..................................................................................................................... 17 

7.2  SKAPA FÖRSTÅELSE… ....................................................................................................................... 18 

7.2.1  … för den nuvarande produkten ............................................................................................. 18 

7.2.2  … för problemställningen ....................................................................................................... 19 

7.3  INFORMATIONSINSAMLING ............................................................................................................. 19 

7.3.1  Marknadsanalys ...................................................................................................................... 19 

7.3.1.1  Förda dialoger .................................................................................................................... 19 

7.3.1.2  Konkurrentanalys ............................................................................................................... 21 

7.3.2  Funktionsanalys ...................................................................................................................... 22 

7.3.3  QFD ......................................................................................................................................... 23 

7.3.4  Kravspecifikation .................................................................................................................... 25 

7.4  KONCEPTFRAMTAGNING ................................................................................................................. 25 

7.4.1  Idégenerering – låskonstruktion ............................................................................................. 26 

7.4.1.1  Brainstorming & Brainwriting ............................................................................................ 26 

7.4.1.2  Idéer ................................................................................................................................... 26 

7.4.1.3  Krav på idéer ...................................................................................................................... 26 

7.4.1.4  Urval ................................................................................................................................... 27 

7.4.1.5  Skisser ................................................................................................................................ 27 

7.4.2  Vidareutveckling ..................................................................................................................... 30 

7.4.2.1  Lämplighetsstudie .............................................................................................................. 30 

7.4.3  Koncept ................................................................................................................................... 32 

7.4.4  Integrering ToolTracker i X‐ponentskåp ................................................................................. 37 

7.4.4.1  Displayen ............................................................................................................................ 38 

7.4.4.2  Komponentlådan ................................................................................................................ 41 

7.4.4.3  Ljustornet ........................................................................................................................... 43 

7.4.4.4  Antennerna ........................................................................................................................ 44 

7.4.4.5  Kabeldragning .................................................................................................................... 44 

7.5  KONCEPTVAL .................................................................................................................................... 44 

7.5.1  PUGH ...................................................................................................................................... 45 

7.6  KONCEPTUTVECKLING ...................................................................................................................... 47 

7.6.1  CAD ......................................................................................................................................... 47 

7.6.1.1  Nya komponenter .............................................................................................................. 47 

7.6.1.2  Modifieringar av befintliga komponenter .......................................................................... 49 

7.6.2  FMEA ....................................................................................................................................... 50 

7.6.3  DFX .......................................................................................................................................... 51 

7.7  PROTOTYPFRAMTAGNING ............................................................................................................... 51 

8  RESULTAT ........................................................................................................................................ 52 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

XI 

8.1  LÅSKONSTRUKTIONEN ..................................................................................................................... 53 

8.2  INTEGRERING AV TOOLTRACKERS KOMPONENTER ......................................................................... 57 

9  ANALYS ............................................................................................................................................ 63 

10  SLUTSATSER ..................................................................................................................................... 66 

11  REKOMMENDATIONER TILL X‐PONENT ............................................................................................. 67 

12  REFERENSER ..................................................................................................................................... 68 

12.1  REFERENSLITTERATUR ................................................................................................................. 68 

12.2  INTERNET ..................................................................................................................................... 68 

12.3  MUNTLIGA KÄLLOR...................................................................................................................... 68 

12.3.1  Kontakter på X‐ponent Stålinredningar AB, Eskilstuna ........................................................... 68 

12.3.2  Mälardalens högskola ............................................................................................................. 68 

12.3.3  Externa kontakter ................................................................................................................... 69 

12.4  FIGURER ....................................................................................................................................... 69 

APPENDIX ................................................................................................................................................ A 

1  FÖRETAGSPRESENTATION ................................................................................................................ A1 

BILAGOR .................................................................................................................................................. B 

1  GANTTSCHEMA ................................................................................................................................ B1 

2  GRUPPKONTRAKT ............................................................................................................................ B2 

3  FRÅGOR TEKNISKA MÄSSAN ............................................................................................................ B3 

4  AFFÄRSPLAN – TOOLTRACKER .......................................................................................................... B4 

5  FÖRETAG OCH PRODUKTER I KONKURRENTANALYSEN ................................................................... B17 

6  FUNKTIONSANALYS ........................................................................................................................ B18 

6.1  REGLERA TILLTRÄDE TILL X‐PONENTSKÅP MED HJÄLP AV RFID ..................................................... B18 

6.2   REGLERA TILLTRÄDE TILL SÄRSKILT UTRYMME .............................................................................. B20 

7  QFD ............................................................................................................................................... B22 

7.1  QFD FÖR LÅSBART VERKTYGSSKÅP .................................................................................................... B22 

7.2  QFD FÖR ORDNING OCH REDA SYSTEM FÖR VERKTYG ..................................................................... B23 

8  KRAVSPECIFIKATION ...................................................................................................................... B24 

KRAVSPECIFIKATION FÖR INTEGRERING AV TOOLTRACKER I X‐PONENTSKÅP ......................................... B24 

9  KONCEPTGALLRING ........................................................................................................................ B29 

10  PUGH ............................................................................................................................................. B34 

10.1  PUGH‐MATRIS – DISPLAYPLACERING ............................................................................................... B34 

10.2  PUGH‐MATRIS 1 – LÅSKONSTRUKTION ............................................................................................ B35 

10.3 PUGH‐MATRIS 2 – LÅSKONSTRUKTION ............................................................................................. B37 

11  FMEA ............................................................................................................................................. B40 

 

 

 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

XII 

FIGURER 

Figur 1.1. ToolTracker i befintligt utförande, placerad på en verktygstavla. ..................................... 2 

Figur 1.2. Exempel på ett inloggningskort till ToolTracker‐systemet. ................................................ 3 

Figur 1.3. ToolTrackers gränssnitt. ..................................................................................................... 3 

Figur 1.4. Verktygsskåp X‐102 ur X‐ponents produktkatalog. ............................................................ 3 

Figur 1.5. Sprängskiss över de komponenter som ingår i ett X‐102 skåp, exkl. espanjolettlåset. ..... 4 

Figur 1.6. Skåpets låskonstruktion kallad espanjolettlås, i låst läge samt i upplåst läge. ................... 5 

Figur 6.1. Schematiskt exempel på ett funktionsträd. ..................................................................... 12 

Figur 6.2. Beskrivning av funktionsträdets struktur. ........................................................................ 12 

Figur 6.3. QFD‐matrisens uppbyggnad. ............................................................................................ 13 

Figur 6.4. Exempel på Pugh‐matris. .................................................................................................. 15 

Figur 6.5. Exempel på FMEA. ............................................................................................................ 16 

Figur 7.1. Flödesschema över produktutvecklingsprocessen. .......................................................... 17 

Figur 7.2. Assas E‐motion, exempel på hur RFID‐lås fungerar för dessa låskonstruktioner. ............ 22 

Figur 7.3. Illustration över dörrarnas blockering. ............................................................................. 26 

Figur 7.4. Illustration över 2‐ och 3‐punktslås. ................................................................................. 27 

Figur 7.5. Exempel på befintliga låslösningar. .................................................................................. 30 

Figur 7.6. Illustration över hur displayen syns med stängd respektive öppen dörr. ........................ 39 

Figur 7.7. Preliminär utformning på displayens fästplatta. .............................................................. 39 

Figur 7.8. Placeringen av displayens fästplatta i skåpet. .................................................................. 39 

Figur 7.9. Illustrationer som visar de hålrum som uppstod vid placering av 12"‐displayen. ........... 40 

Figur 7.10. 12"‐displayens extra fästplåt. ......................................................................................... 40 

Figur 7.11. Illustration över komponentlådans hölje. ...................................................................... 41 

Figur 7.12.  Illustration där komponentlådan placeras  i en modifierad botten som vänds upp och 
ner. .................................................................................................................................................... 42 

Figur 7.13. Illustration av integrerad inkapsling och displayhållare ................................................. 42 

Figur 7.14. Alternativ utformning på ljustornet. Där tornet kan placeras stående eller liggande. .. 43 

Figur 7.15. Illustration över de tilltänkta kabalkanalerna som finns vertikalt på svephalvorna. ..... 44 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

XIII 

Figur 7.16. Illustration över tilltänkt kabelkanalerna sett ovanifrån. ............................................... 44 

Figur 7.17. Skissen för det valda konceptet, benämnt slutbleckspigg, till vänster och slutbleckets 
verkliga utseende till höger. ............................................................................................................. 46 

Figur 7.18. Cad‐modell som visar placering av det valda konceptet, slutbleckspigg. ...................... 46 

Figur 7.19. Den nya trummans utformning. ..................................................................................... 48 

Figur 7.20. Chassigenomföring. ........................................................................................................ 48 

Figur 7.21. Displayhållarens utformning. .......................................................................................... 49 

Figur 7.22. Extraplåtens utformning. ................................................................................................ 49 

Figur 7.23. Vänster: Utan skyddsplåt. Höger: Med skyddsplåt. ....................................................... 50 

Figur 7.24. Bild på dörrarna när de stängts i fel ordning. ................................................................. 51 

Figur 8.1. Illustration över det slutgiltiga konceptet. ....................................................................... 52 

Figur 8.2. Bild på ett STEP35 elslutbleck  från STEAB. Det  inringade området visar det  roterande 
fallet. ................................................................................................................................................. 53 

Figur 8.3. Närbilder och översiktsbild på slutbleckens placering i skåpet. ....................................... 54 

Figur 8.4. Upplåsningsproceduren för slutblecket. .......................................................................... 54 

Figur 8.5. Låsningsproceduren för slutblecket, till höger visas hur fallet blockerar espanjoletten  i 
låst läge. ............................................................................................................................................ 55 

Figur 8.6. Vänster: Det ursprungliga taket. Höger: Det modifierade taket. ..................................... 55 

Figur  8.7.  Vänster: Närbild  på  det  ursprungliga  hålet  för  espanjoletten. Höger: Närbild  på  det 
rödmarkerade från Figur 8.6. ........................................................................................................... 56 

Figur 8.8. Närbild på den övre skyddsplåten. ................................................................................... 56 

Figur 8.9. Överst visas den ursprungliga botten och bottenplåten och under visas de modifierade
 .......................................................................................................................................................... 57 

Figur 8.10. Trumman och dess placering i skåpet. ........................................................................... 57 

Figur 8.11. Displayens spännskruvar. ............................................................................................... 58 

Figur 8.12. Displayhållaren med display och dess placering i skåpet. .............................................. 58 

Figur 8.13. Bild på stängda dörrar och utskärningen i vänstra dörren. ............................................ 59 

Figur 8.14. Bild på öppen vänsterdörr med utskärning i dörr och innerdörr. .................................. 59 

Figur 8.15. Snittvy från ovansidan av skåpet .................................................................................... 60 

Figur 8.16. Illustration över hur 12”dispalyen monteras i extraplåten. ........................................... 60 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

XIV 

Figur 8.17. Bild på hur extraplåten  täcker de hålrum som skulle uppstå om man bara placerade 
12"‐displayen i displayhållaren. ........................................................................................................ 61 

Figur 8.18. Bild på 12" displayen och extraplåten monterad på displayhållaren. ............................ 61 

Figur 8.19. Ljustornet i dess fästanordning. ..................................................................................... 61 

Figur 8.20. Bockningar som kan användas för att dra kablaget. ...................................................... 62 

 

TABELLER 

Tabell 1.1. Komponenter som ingår i X‐102. ...................................................................................... 3 

Tabell 7.1. Förtydligande av marknadskrav i QFD, låsbart skåp. ...................................................... 24 

Tabell 7.2. Förtydligande av marknadskrav i QFD, ordning‐och‐reda‐system för verktyg. .............. 24 

Tabell 7.3. Urval av skisser framtagna under idégenereringsfasen. ................................................. 30 

Tabell 7.4. Sammanställning över idéer som vidareutvecklats till koncept. .................................... 37 

 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

1 (70) 

1 Inledning 
Företaget  X‐ponent  Stålinredningar  AB  vill  ta  fram  en  produkt  som  integrerar  produkten 

ToolTracker  med  ett  verktygsskåp  från  X‐ponents  befintliga  sortiment.  Då  det  inte  finns  någon 
konkurrent på denna nya marknad är det en stor fördel om X‐ponent kan få ut produkten så fort som 
möjligt  för att bli marknadsledande. För att  lyckas med detta behövs det således  ta  fram  förslag på 
lösningar hur man kan integrera ToolTracker i ett verktygsskåp. 

1.1 LÄSANVISNINGAR 
Denna rapport vänder sig främst till personal på X‐ponent Stålinredningar AB och personer som 

studerar  inom området  produktutveckling. Om  en djupare  förståelse  söks  rekommenderas  att hela 
rapporten läses, varje enskilt avsnitt kan dock läsas separat. Författarna till rapporten rekommenderar 
att läsaren går igenom avsnitt 1.3: Produktbeskrivning, för att få en bättre förståelse för de produkter 
som arbetet riktas mot. För information om företaget hänvisas till Appendix 1: Företagspresentation. I 
de fall då resultatet av arbetet är mest relevant för läsaren kan denne gå direkt till avsnitt 8: Resultat, 
s.52. Avsnitt 11: Rekommendationer, s. 67, vänder sig  i  första hand  till X‐ponent Stålinredningar AB. 
För att underlätta  för  läsaren  finns vissa nyckelord och begrepp  förklarade under avsnittet Ordlista, 
s.VIII. 

Rapporten i helhet tar upp vad syftet med arbetet är, vilka frågor som arbetet ska besvara, sedan 
följer  en  redogörelse över  vilka metoder  som  brukats under  arbetet.  En  redogörelse  för hur dessa 
metoder genomförts följer därefter,  innan resultatet redovisas och analyseras och en slutsats utifrån 
dessa kunde dras. Varje avsnitt inleds med en kortare introduktion om vad avsnittet innefattar för att 
skapa en överblick för läsaren om kommande innehåll. 

1.2 BAKGRUND 
Kursen KPP305, benämnd Examensarbete, Produktutveckling, är en kurs där syftet var att tillämpa 

uppnådda kunskaper  inom utbildningen,  samt  söka ny kunskap  för att på  så vis på ett  tekniskt och 
vetenskapligt  sätt  lösa  ett  problem  ställt  utav  ett  företag  gällande  produktutveckling.  Denna  kurs 
utgjordes av 30 hp på avancerad nivå och pågick under hösten och våren 2009/2010. Företaget som 
ställde en uppgift till förfogande var  i detta fall X‐ponent Stålinredningar AB beläget  i Eskilstuna vilka 
författarna kontaktade på egen hand bland en mängd andra företag som väckt intresse hos författarna 
under studietiden på Mälardalens Högskola. Valet  föll på X‐ponent och dess produkt ToolTracker då 
projektet  skulle komma att  innebära en utmaning  inom produktutveckling  såväl  som användning av 
PU‐verktyg  och  det  skulle  även  innebära  användning  av  erfarenheter  inom  ingenjörsvetenskapliga 
ämnen samt innovativt tänkande. 

1.3 PRODUKTBESKRIVNING 
X‐ponent har under en viss tid arbetat fram ett system för att skapa en strukturerad arbetsmiljö, 

detta  system bär namnet ToolTracker. Denna produkt används  för att  kontrollera  vilken  användare 
som  checkat  ut  respektive  objekt  från  systemet. Genom  att  kombinera  denna  produkt med  redan 
existerande sortiment hos X‐ponent får man helt nya produkter i sitt sortiment att konkurera med på 
marknaden. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning för dessa två befintliga produkter. 
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1.3.1 ToolTracker 

Den  befintliga  produkten,  ToolTracker,  är  ett  så  kallat  intelligent  ordning‐och‐reda‐system. 
Systemet består i huvudsak av fyra komponenter, en komponentlåda (nr 1 i Figur 1.1), en antenn (2), 
en display  (3) och ett  ljustorn  (4). Displayen på det befintliga  systemet är en 12”  touchscreen med 
operativsystemet Windows, det  finns även möjlighet att uppgradera  till en 15”‐display om behovet 
finns. De verktyg som ToolTracker ska hålla ordning på utrustas med en tagg som ligger mot antennen, 
dessa taggar använder sig av RFID‐teknik för att kommunicera med systemet. 

Varje användare som ska ha tillgång till systemet behöver ha ett  inloggningskort, detta kan vara 
ett befintligt passerkort (Figur 1.2). Med hjälp av kortet kan en användare logga in genom att lägga sitt 
kort mot antennen på ToolTracker, när detta skett skickas en signal till komponentlådan som i sin tur 
skickar rätt information till displayen som visar för användaren vilka verktyg denne har tillgång till och 
användaren kan därefter checka ut valt verktyg med hjälp av användargränssnittet (Figur 1.3). När en 
användare  loggat  in  i  systemet  blinkar  ett  grönt  ljus  från  ljustornet. Har  användaren  däremot  inte 
behörighet till ett specifikt verktyg eller om denne försöker ta ett verktyg utan att logga in så kommer 
ljustornet att börja lysa rött och en larmsignal ljuda. För att nollställa larmet måste en användare med 
administrationsrättigheter  logga  in  och  återställa  systemet.  Om  alla  verktyg  finns  incheckade  i 
systemet lyser den gröna lampan konstant, annars är ljustornet släckt. 

 

Figur 1.1. ToolTracker i befintligt utförande, placerad på en verktygstavla. 
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Figur 1.2. Exempel på ett inloggningskort till 
ToolTracker‐systemet. 

 

Figur 1.3. ToolTrackers gränssnitt. 

1.3.2 X‐102 

Under projektets gång kommer arbetet att rikta sig mot ett specifikt skåp ur X‐ponents sortiment, 
benämnt  X‐102.  Det  är  en  normalstort  verktygsskåp  med  yttermåtten  2000  x  1020  x  400  mm. 
Verktygsskåpet har perforerade innerväggar där verktygskrokar kan hängas upp. Skåpets komponenter 
tillverkas i 2 mm, 1.5 mm och 1 mm tjock plåt. Skåpet är idag låsbart med en espanjolett‐lösning (Figur 
1.6). I denna rapport benämns skåpets komponenter enligt Tabell 1.1. Skåpets komponenter illustreras 
i Figur 1.5. 

 

Figur  1.4.  Verktygsskåp  X‐102  ur  X‐ponents 
produktkatalog. 

 

  Benämning 
1  Bottenplatta 
2  Botten 
3  Dörr, höger 
4  Dörr, vänster 
5  Innerdörr, höger 
6  Innerdörr, vänster 
7  Svephalvor 
8  Gångjärn 
9  Tak 

Tabell 1.1. Komponenter som ingår i X‐102. 
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Figur 1.5. Sprängskiss över de komponenter som ingår i ett X‐102 skåp, exkl. espanjolettlåset. 
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Figur 1.6. Skåpets låskonstruktion kallad espanjolettlås, i låst läge samt i upplåst läge. 
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1.4 RFID 
RFID är en förkortning för Radio Frequency  IDentification, och denna teknik används för att  läsa 

av  information  på  avstånd  från  transpondrar  som  kallas  taggar.  Lagringskapaciteten  i  taggen  kan 
variera,  de  enklaste  modellerna  lagrar  endast  ett  nummer  likt  en  streckkod  medans  de  mer 
avancerade  kan  innehålla  separata  minnen  som  det  går  att  skriva  till  flera  gånger.  Avläsaren, 
antennen,  består  av  ett magnetfält  som  inducerar  en  tillräcklig  spänning  för  att  taggen  ska  kunna 
sända  sitt  innehåll. Antennen  fungerar  således  som  taggens energikälla. Dessa  taggar  samlas under 
namnet passiva taggar som aktiveras först när taggen är inom rätt avstånd till antennen. Utöver dessa 
taggar  finns även aktiva  taggar  som har ett eget  integrerat batteri  som energikälla, dessa  taggar är 
dock inte aktuella i detta projekt. Avståndet där passiva taggar kan läsas beror på vilken standard som 
används och även beroende på hur miljön ser ut, avståndet kan variera mellan 11 cm och 10 meter. 
Två  exempel  på  standarder  som  är  vanliga  idag  är MiFare  och  I‐Code,  dessa  använder  sig  av  en 
frekvens på 13,56 MHz. Det är denna  typ av RFID‐teknik som ToolTracker‐systemet använder sig av, 
vilket betyder att ToolTracker‐systemets RFID‐läsare måste vara kompatibel inom detta område1. 

                                                            

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/RFID, http://en.wikipedia.org/wiki/Radio‐frequency_identification  
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2 Syfte och mål 
X‐ponent har märkt av en efterfrågan på marknaden som har gett upphov  till utförandet av 

detta projekt. Målet är att projektet ska utmynna i en integrering av ToolTracker i ett X‐ponentskåp 
där även en låskonstruktion, kompatibel med RFID‐teknik, ska integreras i skåpets dörr.  

X‐ponent  Stålinredningar AB har under en  tid utvecklat ett  intelligent ordning‐och‐reda‐system 
som resulterat i en produkt som går under namnet ToolTracker. I dagsläget monteras systemet på en 
verktygsvägg och produkten är i startgroparna för att släppas på Europamarknaden.  

Efterfrågan  att  kunna  placera  ToolTracker  i  ett  låsbart  skåp  har  uppstått  efter  önskemål  från 
kunder. X‐ponent vill använda sig av samma RFID‐teknik som ToolTracker använder sig av idag för att 
öppna  skåpet. Detta  innebär att  företaget  vill  integrera en RFID‐läsare med  skåpet  för att man  ska 
kunna öppna skåpet och samtidigt loggas in i systemet, för att därefter kunna checka ut verktygen. X‐
ponent  vill dessutom  i  framtiden  kunna  sälja  låsanordningen  i deras  skåp  separat utan  ToolTracker 
systemet. 

För att uppfylla det övergripande målet måste skåpets  låskonstruktion fungera tillsammans med 
en RFID‐läsare, då den manuella rörelsen som öppnar skåpet  idag  istället ska ersättas av en elektrisk 
signal från läsaren. Målsättningen är att hitta en RFID‐läsare som uppfyller kundernas behov, och som 
helst ska kunna hantera de redan befintliga RFID‐systemen som används hos kunder. 

Den  tilltänkta produkten kommer  således att användas  sig av  tekniken  från ToolTracker  för att 
möjliggöra ett praktiskt ordning‐och‐reda‐system  integrerat  i ett verktygsskåp. Användaren kommer 
att på ett enkelt sätt kunna öppna och logga in sig i ToolTracker‐systemet via en RFID‐läsare placerad 
utanpå  skåpet,  för att  sedan kunna  checka ut valda objekt  från verktygsskåpet eller använda  sig av 
ToolTrackers användargränssnitt för att spåra ett objekt till senaste användaren. 

Målet med projektet har delats upp i två huvudsakliga delmål. Det första delmålet kan definieras 
som att  ta  fram en CAD‐modell av sådan kvalité så att en prototyp kan  tas  fram med denna modell 
som grund. Det andra delmålet blir således att ta fram en prototyp utifrån denna modell, detta delmål 
sker om möjlighet finns inom projektets tidsramar. 
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3 Projektdirektiv 
Den  enda  klara  begränsningen  som  X‐ponent  uttryckt  är  att  låta  den  befintliga  funktionen  på 

ToolTracker  verka  som den gör  idag.  Inget arbete  kommer  således påverka denna produkt, arbetet 
kommer  istället  att  koncentreras  kring  att  lösa  de  problem  som  forumleras  under  avsnitt  4: 
Problemformulering.  I  övrigt  gav  uppdragsgivaren  inte  några  restriktioner  och  projektet  kunde 
utformas fritt. 

I enlighet med kursplanen  för kursen KPP305 – Examensarbete produktutveckling2 så gäller  följande 
förutsättningar: 

• Redogöra för tillämpbar teoretisk referensram och motivera valda lösningsmetoder. 

• Analysera och tillämpa processer och verktyg för produktutveckling för att dels formulera 
produktutvecklingsproblemet, dels skapa lösningar, utvärdera lösningar, välja och 
utveckla en kvalitetssäkrad lösning till ett produktutvecklingsuppdrag. 

• Dra slutsatser och ge rekommendationer för fortsatt arbete utifrån erhållna resultat. 

• Skriftligt dokumentera och argumentera för process och resultat av ett 
produktutvecklingsuppdrag. 

• Muntligt presentera, argumentera för och försvara process och resultat av ett 
produktutvecklingsuppdrag. 

                                                            

2 http://www.mdh.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=KPP305&termin=20072&sprak=sv  
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4 Problemformulering 
Enligt  avsnitt  2:  Syfte  och mål,  s.  7,  är målet med  detta  examensarbete  att  se  över  hur  en 

integrering  av  ToolTracker  i  ett  skåp  kan  vara  möjlig.  Examensarbetet  kan  därför  ses  som  två 
delprojekt, där placeringen av ToolTracker  i ett givet X‐ponentskåp är en del och utvecklingen av en 
låskonstruktion tillsammans med en undersökning av lämplig RFID‐läsare kan betraktas som den andra 
deluppgiften. RFID‐läsaren  tillkommer, utöver ToolTracker‐systemets ursprungliga  komponenter,  för 
att inloggning i systemet ska kunna ske utifrån skåpet. För att tydliggöra vad delprojekten ska uppfylla 
har ett antal frågeställningar tagits fram utifrån företagets synpunkter och krav samt de mål som tagits 
fram tillsammans med X‐ponent. De frågeställningar som projektet ska besvara är följande: 

Utveckling av låskonstruktion 

• Kan man använda sig av dagens låsmekanism tillsammans med en RFID‐läsare eller måste 
en ny lösning för låset tas fram? 

• Hur  ska  en  eventuell ny  låskonstruktion  konstrueras  för  att påverka  skåpet  så  lite  som 
möjligt? 

• Vilken typ av RFID‐läsare är bäst lämpad för ändamålet baserat på önskemål från dagens 
kunder? 

Placering av ToolTracker i X‐ponentskåp 

• Hur ska displayen placeras och monteras? 

• Var och hur ska komponentlådan placeras? 

• Är ljustornet optimalt utformat för dess ändamål? 

• Var och hur ska ljustornet placeras för att uppfylla sin funktion på bästa sätt? 

• På vilket sätt ska placeringen av antennerna ske i skåpet för att skapa bästa möjliga 
förvaringsförhållanden? 

• Hur kan kabeldragningen i skåpet lösas på bästa estetiska vis samt så att skador på 
kablaget undviks under användningen? 

Utöver  dessa  frågeställningar  har  även  en  mängd  krav  formulerats  och  sammanställts  i  en 
kravspecifikation,  dessa  kan  läsas  i  Bilaga  8:  Kravspecifikation.  Dessa  krav  har  haft  inflytande  på 
lösningarna till dessa frågor. 
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5 Projektavgränsningar 
Som  tidigare  nämnts  har  arbetet  valts  att  delas  upp  i  två  delar.  Den  första  delen  kommer 

behandla möjligheten  att  använda  sig  av  den  befintliga  låslösningen  för  att  låsa  upp  skåpet  via  en 
RFID‐läsare på utsidan av skåpet. 

Den  andra  uppgiften  blir  att  redogöra  för  en  lösning  som  visar  en  funktionell  placering  av 
ToolTrackers komponenter i X‐ponent skåpet. 

Detta arbete  ska  först och  främst utmynna  i en konceptmodell  framtagen  i CAD. Modellen  ska 
vara av sådan kvalité att en prototyp kan tas fram med modellen som grund. Finns det möjlighet ska 
även en prototyp tillverkas utifrån den framtagna modellen. 

Ytterligare avgränsningar som kommer att påverka arbetet är att det  inte kommer att  innefatta 
någon form av programmering eller anpassning av elektroniken som kan komma att behöva användas, 
detta  kommer  skötas  av  utomstående  part. Det  betyder  att  den  RFID‐läsare  som  ska  användas  till 
systemet  kommer  under  arbetet  enbart  tolkas  som  en  elektrisk  signal  för  godkännande  eller  icke 
godkännande  till  låskonstruktionen.  Det  kommer  heller  inte  att  ske  någon  vidareutveckling  på 
ToolTracker‐systemet enligt överenskommelse med X‐ponent. Uppkommer det förbättringar som kan 
behövas göra under något av ovanstående områden kommer dessa redovisas som rekommendationer 
och tas upp under avsnitt 11: Rekommendationer, s.67, i rapporten. 

Tiden som detta projekt har planerats att ta är en av de bidragande faktorerna till utformningen 
av problemformulering  till detta examensarbete,  för att  se vad  som kommer att hinnas med under 
projektets gång med tanke på de mantimmar som finns att disponera. 

När det kommer till att se över låsfunktionen på X‐ponents skåp så kommer låset anpassas till ett 
skåp benämnt X‐102, inom X‐ponents sortiment. 

Ingen  undersökning  vad  gäller  eventuella  patentfrågor  kring  ToolTracker‐systemet  eller  den 
slutliga produkten kommer heller ske. 

De  slutsatser  som  kan  dras  efter  studien  kring  RFID‐läsaren  kommer  resultera  i 
rekommendationer till företaget gällande val av RFID‐läsare. 
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta kapitel görs en ytlig genomgång av de produktutvecklingsverktyg som använts under detta 

examensarbete. Dessa verktyg kommer  inte att redogöras  för på en djupare nivå då arbetet  i  första 
hand vänder sig till folk som har en kännedom för dessa verktyg. Skulle läsaren vilja få mer information 
om verktygen hänvisas denne  till den  referenslitteratur  som använts  i detta arbete,  se avsnitt 12.1: 
Referenslitteratur, s.68. 

6.1 PROJEKTSTYRNING 
Projektstyrningen i denna rapport kommer bestå av verktyg som gör att resurserna och tiden kan 

planeras för detta projektarbete samt att strukturera arbetsgången på ett effektivt sätt. 

För att  styra projektet  i  rätt  riktning och  skapa en visuell översikt över den  tid  som  läggs ner  i 
projektet tas ett Gantt‐schema fram, i vilket man får en god översikt över vilka delmoment som ingår i 
projektet samt hur mycket tid som fördelas över dessa. Denna tidsplan är endast preliminär och kan 
förändras över tid om projektet tillåter det. 

För  att  skapa  en  ömsesidig  förståelse  mellan  företaget  X‐ponent  och  oss  kommer  en 
problemformulering upprättas som beskriver problemen som ska lösas. 

Ett  gruppkontrakt  kommer också  skrivas  för  att bland  annat påvisa  ansvar och hur  tvister  kan 
lösas. 

6.2 INFORMATIONSINSAMLING 

Detta avsnitt har som mål att resultera  i en kravspecifikation.  Informationsinsamlingen kommer 
att bestå av olika delmoment som diskuteras nedan, vilka i sin tur leder till att en kravspecifikation kan 
tas  fram.  Denna  kravspecifikation  kommer  sedan  ligga  till  grund  för  arbetet  med  att  ta  fram 
produkten. 

6.2.1 Marknadsanalys 

För att  skapa en bra bild av vad kunderna vill behöver det  samlas  in marknadskrav, vilket görs 
tillsammans med X‐ponent. Det ska då skapas en bild över vad dessa kunder anser viktigt för  just en 
produkt inom detta område. Här kommer det även tittas närmare på hur eventuella konkurrenter löst 
liknande problem  i  liknande produkter om så är möjligt. En undersökning och  informationsinsamling 
vad gäller RFID‐teknik kommer att utföras, dels för att få en djupare inblick inom detta område, men 
även  för  att  se  hur  denna  teknik  används  på marknaden  idag  och  hur  framtiden  för  denna  teknik 
kommer se ut. 

6.2.1.1 Dialog 

För  att  skapa  en  god  bild  över  såväl  problem,  produkt  och marknad  och  samla  in  så mycket 
information som möjligt bör  företagets nuvarande resurser utnyttjas vad gäller marknaden och dess 
krav. Genom  regelbundna  samtal med personer på  företaget  kommer det utvecklas en bild  av  vad 
marknaden  vill  ha.  Då  företaget  inte  innehar  all  den  kunskap  som  behövs  för  denna  kartläggning 
kommer  det  behöva  användas  externa  parter  för  att  komplettera med  den  kunskap  som  det  finns 
behov av. 
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6.2.1.2 Konkurrentanalys 

Genom att undersöka hur konkurrerande företag har valt att lösa de problem som senare ska tas 
an, kan redan befintliga  lösningar eventuellt  implementeras  i den slutliga produkten. Därför sker ett 
urval av  lämpliga företag tillsammans med X‐ponent. Därefter samlas  information  in angående dessa 
företag och de produkter som ska  tittas närmare på,  förslagsvis genom  internet. Denna  information 
kommer sedan användas  i den QFD‐analys som kommer genomföras. Här syns då vad som förväntas 
av den produkt som  tas  fram  för att den ska vara  likvärdig med dagens  lösningar, och helst ska den 
överträffa de redan existerande lösningarna. 

6.2.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys hjälper till att sortera ut de olika funktioner en produkt kan ha. Utseendet på 
en funktionsanalys kan variera. Två vanliga varianter är antingen ett trädsystem, eller en funktionslista. 
För att få förståelse för produkten så börjar man med att formulera en huvudfunktion för produkten. 
Därefter  börjar  man  nysta  upp  de  underfunktioner  (delfunktioner)  som  behövs  för  att  uppfylla 
huvudfunktionen  (Figur  6.1)  och  för  att  sedan  göra  samma  sak  för  underfunktionerna,  om  så  är 
möjligt. Ett steg nedåt  i funktionsträdet ska besvara frågan hur funktionen blir  löst och ett steg upp  i 
trädet ska besvara varför funktionen finns (Figur 6.2). 

 

Figur 6.1. Schematiskt exempel på ett funktionsträd. 

Det är viktigt att  inte  skriva ner några  tekniska  lösningar  i denna analys utan endast  formulera 
funktioner. Man kan även komplettera funktionsträdet med ett träd fyllt med stödfunktioner, här tar 
man upp funktioner som inte påverkar huvudfunktionen, till exempel funktioner som ökar produktens 
attraktivitet. De funktioner man kommer fram till formuleras oftast genom ett verb och ett substantiv. 

 

Figur 6.2. Beskrivning av funktionsträdets struktur. 
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6.2.3 QFD 

En QFD är ett verktyg som på ett bra sätt visar vad man bör eftersträva i utvecklingsarbetet med 
en produkt,  vilka  krav  som  ställs på den  från  kundens  synvinkel. De  krav  som marknaden  ställt på 
produkten viktas och ställs mot produktens egenskaper och resultatet visar vilka egenskaper som är 
viktiga att fokusera på. Detta gör man även för utvalda konkurrenter för att se hur väl de har uppfyllt 
de  krav  som  uppkommit.  Resultatet  av  en  QFD  ger  en  bra  grund  till  de  krav  som  ska  listas  i 
kravspecifikationen. En QFD‐analys  ställs upp  i en matris där de ovan nämnda områdena  skrivs ner, 
QFD‐matrisens uppbyggnad illustreras i Figur 6.3. 

 

Figur 6.3. QFD‐matrisens uppbyggnad. 

6.2.4 Kravspecifikation 

Enligt Olsson (1997) är det viktigt att i den inledande fasen tydligt formulera de krav som ställs på 
utvecklingsarbetet. Dessa sammanställs som ett resultat av informationsinsamlingsfasen. De krav som 
ställs på produkten  listas upp och dessa  samlas  in  från  företagets  representanter  som  resultat  från 
samtal  med  kunder,  vilka  får  representera  marknadens  krav.  Kravspecifikationen  baseras  på  den 
struktur som ställts upp av Olsson (1997). 

6.3 KONCEPTFRAMTAGNING 

Nästa steg blir att ta fram idéer om hur problemen som ställts upp kan lösas. I denna fas kommer 
det att läggas mest energi på att ta fram idéer på hur låskonstruktionen kopplad till en RFID‐läsare kan 
lösas. Senare i fasen kommer det att arbetas vidare med de idéer som visar sig vara mest lämpade för 
låskonstruktionen.  Det  kommer  också  att  praktiskt  experimenteras  fram  den  bästa  lösningen  för 
integrering  av  ToolTracker  i  ett  X‐ponentskåp, d.v.s.  var  respektive  komponent  ska placeras  för  att 
användandet ska bli så bra som möjligt. 
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6.3.1 Idégenerering 

För att det slutgiltiga konceptet ska nå en så hög nivå som möjligt behövs en bred grund att utgå 
ifrån, det behövs många idéer. Ulrich & Eppinger (2008) menar att för att åstadkomma detta finns det 
fyra punkter att lägga fokus på, vilka det ska arbetas för att följa. Dessa punkter är: Tänk fritt, få fram 
så många idéer som möjligt, ta till sig idéer som verkar omöjliga samt att använda sig av grafiska medel 
för att förmedla idéerna. 

För  att  underlätta  det  kreativa  tänkandet  när  det  ska  genereras  idéer  som  sen  ska  bilda 
slagkraftiga  koncept  används  brainwriting.  Metoden  går  ut  på  de  personer  som  ska  ingå  i 
idégenereringen sätter sig och för ner sina tankar på papper. För att sedan utveckla idéerna ytterligare 
och förhoppningsvis komma på fler idéer tittar man sedan på de andra personernas idéer för att på så 
sätt få nya infallsvinklar (Österlin, 2007). 

Nästa  steg  blir  sedan  att  diskutera  inom  gruppen  vilka  idéer  som  är  lämpliga  att  föra  vidare  i 
processen, här kan det även komma att tas in synpunkter från X‐ponent för att få deras infallsvinkel på 
dessa idéer. 

6.3.2 Idévisualisering 

För  att underlätta  arbetet med ömsesidig  förståelse mellan  idégenerarna  tas det  fram  enklare 
förklarande  skisser, där  idén  illustreras på papper  för gruppen. Det viktigaste här är  inte utseendet 
utan att få gruppmedlemmarna att förstå idén och på så sätt få nya infallsvinklar. Dessa skisser tvingar 
samtidigt personen bakom skissen att ge idén konkret form, vilket kan påvisa vad som stämmer, men 
samtidigt  vad  som  behöver  förbättras  och  åtgärdas,  vilket  ger  en  kvalitetsökning  ibland  idéerna 
(Österlin, 2007). 

6.3.3 Urval & Utveckling 

Den  första  gallringen  av  idéer  sker  genom  diskussion  i  gruppen,  som  nämnts  tidigare.  För  att 
sedan  kunna  göra  ett  urval  kommer  en  vidareutveckling  göras  där  det  kommer  visa  sig  vilka 
ursprungliga  idéer  som  är  lämpade  att  lösa  de  problem  som  ställts  upp.  Dessa  idéer  ska  sedan 
utvecklas  till  färdiga  koncept  som  sedan  kan  ställas mot  varandra  för  att  se  vilket/vilka  som  bör 
vidareutvecklas ytterligare, se avsnitt 6.4: Konceptval.  

6.4 KONCEPTVAL 
Genom att tillämpa tillgängliga PU‐verktyg kan man säkerställa att det/de koncept som väljs att 

arbeta vidare med är det bäst lämpade att lösa det identifierade problemet. 

6.4.1 Pugh 

För att kunna välja vilket/vilka koncept som är rätt att arbeta vidare med bör man använda sig av 
ett  analytiskt  verktyg.  Ett  bra  sådant  verktyg  är  Pugh‐matrisen  där man  på  ett  effektivt  sätt  kan 
jämföra olika koncept. Genom att  lista koncepten och poängsätta hur väl de uppfyller kriterier  som 
kunden ställt kan man åskådliggöra vilket/vilka koncept som är bäst  lämpade att arbeta vidare med. 
Poängen  tilldelas  koncepten  genom  att  jämföra  dessa med  en  utvald  referens.  Poängskalan man 
vanligen använder  sig av  sträcker  sig  från  ‐2  till +2, där 0 betyder att konceptet uppfyller kravet  till 
samma nivå  som  referensen, positiva  tal bättre och negativa  tal  sämre än  referensen. Resultatet av 
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Pugh‐analysen  ska  inte  ses  som  facit,  utan  som  en  fingervisning  om  vilket  koncept  som  har  stor 
möjlighet att bli kvalitativt. 

 

Figur 6.4. Exempel på Pugh‐matris. 

6.5 KONCEPTUTVECKLING 
Under denna del av utvecklingsarbetet kommer det/de koncept som valts ut, med hjälp av Pughs‐

matris, att vidareutvecklas för att nå en så hög nivå som möjligt. För att göra detta på ett kvalitativt 
sätt används verktyg som CAD, FMEA och DFX. Dessa verktyg är till för att höja kvalitén på konceptet 
och  färdigställa det  för prototypframtagning. Prototypen  tas  fram  tillsammans med X‐ponent enligt 
överenskommelse, om detta blir aktuellt. 

6.5.1 CAD 

CAD är en förkortning för Computer Aided Design, och som namnet antyder är detta en metod att 
med  hjälp  av  dator  framställa  solida  3‐dimensionella  modeller  av  komponenter  och 
sammanställningar.  Modellerna gör det möjligt att på ett snabbt sätt visa hur ett koncept kommer se 
ut rent visuellt. Med CAD kan man även utföra kraftanalyser på valda komponenter för att se hur olika 
krafter påverkar och vilka konsekvenser det  innebär  för komponenten eller  sammanställningen. Det 
CAD‐verktyg som kommer användas i detta projekt är SolidWorks, vilket även X‐ponent använde sig av 
vid tidpunkten för arbetet. De ritningar som eventuellt behöver tas fram till prototypen tas fram av X‐
ponents konstruktionsavdelning enligt deras nuvarande ritningsstandard. 

6.5.2 FMEA 

För att  kvalitetssäkra produkten  ytterligare och att  förutsäga möjliga  fel och problem  som  kan 
uppstå  under  användningen  samt  konsekvenser  av  dessa  bör  en  FMEA,  Failure Mode  and  Effects 
Analysis,  utföras. Genom  att  göra  detta  så  kan  vi  i  ett  tidigt  stadium  upptäcka  eventuella  fel  och 
åtgärda dessa  innan de  inträffar. FMEA  fungerar  som  så att man via ett poängsättningssystem visar 
analysen vad som är viktigast att åtgärda för att förhindra allvarliga fel. Det är tre faktorer som spelar 
in  i analysen: effekten av felet, sannolikheten för att felet ska  inträffa samt hur stor sannolikheten är 
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för att felet upptäcks. Dessa tre faktorer poängsätts mellan 1‐10, för att sedan multipliceras ihop och 
resultatet,  risktalet,  visar  felets  allvarlighetsgrad.  Efter  att  bristerna  är  identifierade  kan  möjliga 
åtgärder  för de mest allvarliga  felen  tas  fram. Låga  risktal  tyder på en produkt med god kvalité och 
med låg risk för att allvarliga fel inträffar. 

 

Figur 6.5. Exempel på FMEA. 

6.5.3 DFX 

DFX är, i denna rapport, ett samlingsnamn för verktygen av typen Design For Assembly (DFA) och 
Design For Manufacturing (DFM). Dessa två är de verktyg som kommer att finnas i åtanke under detta 
projekts gång. DFA innebär att man tar hänsyn till monteringsvänligheten under utvecklingsarbetet, till 
exempel  genom  att  hålla  nere  antalet  komponenter  som  måste  monteras,  och  DFM  är  en 
motsvarighet,  fast  inriktad  på  tillverkningen.  Dessa  två  metoder  kommer  alltså  verka  mer  som 
tankesätt under detta arbete, och finnas med genom hela utvecklingsprocessen och kommer således 
inte ge några konkreta resultat utifrån verktyg. 

6.6 PROTOTYPFRAMTAGNING 

Med hjälp av en prototyp kan problem upptäckas  främst vad gäller användandet av produkten 
som  kan  vara  svåra  att upptäcka  i  till  exempel CAD‐verktyg. Även  tillverkningsaspekter  kan belysas 
med hjälp av prototypen,  t.ex. passningsproblem  för olika komponenter o.s.v. Prototypen skapar en 
första känsla för hur produkten kommer verka i slutändan, vilket ger en första inblick hur användaren 
kommer uppfatta produkten. 
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
Detta  kapitel  redogör  för  tillvägagångssättet  med  produktutvecklingsprocessen  för  detta 

examensarbete. Avsnittet har strukturerats på så vis att det  följer utvecklingsarbetets  tidslinje. Dock 
kan det hända att vissa uppgifter har utförts parallellt eller  tidigare än planerat. Det kommer då att 
framgå av texten under respektive avsnitt om och varför det blev så. 

7.1 PROCESSBESKRIVNING 

 

Figur 7.1. Flödesschema över produktutvecklingsprocessen. 

För att skapa en god översikt över den arbetsprocess som använts under projektets gång har ett 
flödesschema  över  denna  tagits  fram  (Figur  7.1).  De  färgade  cirklarna  representerar  de  tre  olika 
delmomenten som arbetet fokuserat kring. Flödesschemat illustrerar vilket moment som ingått i varje 
fas. Varje  enskild  rubrik  i  flödesschemat  tas  upp  nedan  och  en  genomgång  av  hur  dessa  faser  har 
genomförts redogörs under respektive rubrik och vilka delmoment som ingått i respektive fas för att ta 
fram ett så framgångsrikt koncept som möjligt. 
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7.2 PROJEKTSTYRNING 
För att göra detta så bra som möjligt har en planering på hur arbetstimmarna ska lägga upp tagits 

fram. Utgångspunkten har  varit  att det  ska  läggas ner 40  timmer  i  veckan per deltagare, under  en 
period på 20 veckor, vilket betyder att arbetet kommer omfatta 1600 mantimmar totalt. Planeringen 
av  dessa  timmar  har  skett med  hjälp  av  ett  Ganttschema  (Bilaga  1:  Ganttschema),  där  de  tänkta 
aktiviteterna som ska ingå i projektet radats upp. 

För  att  få  en  bättre  uppfattning  av  själva  projektet  skrevs  en  problemformulering  tillsammans 
med  företaget  för  att  få en ömsesidig  förståelse  för  vilka problem  som  skulle  lösas, denna  kan  ses 
under avsnitt 4: Problemformulering, s. 9. 

Utöver dessa punkter skrevs ett gruppkontrakt (Bilaga 2: Gruppkontrakt) där gruppen tillsammans 
kommer överens om vad som skulle gälla för bland annat närvaro, hur tvister ska hanteras o.s.v. 

7.3 SKAPA FÖRSTÅELSE… 
För att lösa ett problem måste man förstå vad anledningen till problemet är. Detta gäller för både 

utveckling av en ny produkt och för en befintlig produkt. Finns det ett behov av denna produkt? Hur 
kan vi göra vår produkt bättre? Därför är det viktigt att man skapar sig en förståelse för hur en produkt 
fungerar om man ska vidareutveckla den.  I många  fall, då det är en grupp och/eller extern personal 
som  ska utföra detta  jobb, är det extra viktigt att den gruppen eller den externa kompetensen och 
företaget  skapar  en  gemensam  förståelse  för  produkten  eller  problemet man  vill  lösa.  Skulle  inte 
denna gemensamma förståelse finnas mellan företag och utvecklare, kan det leda till att det slutgiltiga 
resultatet inte lever upp till de krav som satts upp från början. 

7.3.1 … för den nuvarande produkten 

Första  steget  för  att  förstå  uppgiften  i  detta  examensarbete  var  att  skapa  en  förståelse  för 
produkten ToolTracker. Genom att föra en diskussion med företaget vid flera tillfällen, och då främst 
med  handledare  på  X‐ponent,  Fredrik  Pettersson,  skapades  en  ömsesidig  förståelse  för  produkten. 
Detta genom en grundlig genomgång av produkten, dess utformning och funktioner. Även en målbild 
av vad företaget förväntade sig av den slutgiltiga produkten skapades. 

En fråga som uppstod under samtalen med företaget var, varför ToolTracker använde sig av just 
RFID‐teknik. Det framkom att Ewert Johansson, VD på X‐ponent, från början ville ta fram en intelligent 
produkt som kunde spåra verktyg i en lokal. Från början var det då tänkt att produkten skulle använda 
sig av en lokal GPS‐teknik med diverse routrar utplacerade i lokalen, som på så sätt kunde hitta var de 
olika verktygen befann sig med hjälp av taggar på verktygen. 

Dock så  insåg X‐ponent tämligen snart att detta var en relativt dyr teknik som också  innebar att 
man var  tvungen att byta batterier  i  taggarna var  tredje år, då  taggarna var aktiva hela  tiden. Men 
eftersom grundtanken med ToolTracker är spårbarhet av verktyg så avgjorde det också valet av teknik, 
då den lokala GPS‐tekniken inte hade någon form av intelligens. I detta fall är intelligensen kopplat till 
spårbarheten,  systemet  måste  således  kunna  spara  information  för  att  kunna  spåra  ett  verktyg. 
Informationen  som  behöver  sparas  kan  vara,  vilken  användare  som  har  verktyget,  när  verktyget 
checkades  ut  från  systemet  o.s.v.  Valet  att  använda  RFID‐teknik  baserades  bland  annat  på  en 
utvärdering som utfördes i samarbete med Anders Martinsen från Mälardalens högskola. 

 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

19 (70) 

7.3.2 … för problemställningen 

För  att  få  förståelse  för  problemställningen  som  X‐ponent  stod  inför  inleddes  det  med  att 
strukturera  en  projektstyrning.  Med  hjälp  av  denna  kunde  det  i  början  ses  i  stora  drag  hur 
utvecklingsarbetet skulle se ut. Syftet och målet som arbetet skulle ha och resultera i formulerades (se 
avsnitt  2:  Syfte  och  mål,  s.  7).  Därefter  skrevs  en  problemformulering  (se  avsnitt  4: 
Problemformulering,  s.  9)  som  bland  annat  listade  de  frågeställningar  som  kommit  fram  under 
samtalen  med  X‐ponent.  Båda  dessa  reviderades  tillsammans  med  X‐ponent  för  att  skapa  en 
gemensam syn på arbetet och vad som förväntades av båda parter. 

Nästa steg var att undersöka mer om själva RFID‐tekniken. Via rekommendation från Fredrik 
Pettersson på X‐ponent kontaktades därefter lämpliga personer med relevant kunskap inom området. 

 Detta steg hade som mål att samla information om vilka sorters RFID‐tekniker som användes på 
marknaden, vilka standarder som gällde för olika användningsområden o.s.v., för att senare kunna 
leverera rekommendationer på en lämplig RFID‐läsare som skulle passa den tilltänkta produkten, 
nedan följer en mer ingående redogörelse för detta steg. 

7.4 INFORMATIONSINSAMLING 

Syftet med  informationsinsamlingen var dels att kunna  färdigställa kravspecifikationen och dels 
för att få en ytterligare förståelse för hur externa faktorerna, såsom kunders önskemål, påverkar den 
tilltänkta produkten. 

7.4.1 Marknadsanalys 

Genom att undersöka hur marknaden för aktuella teknologier och produkter ser ut kunde en god 
uppfattning  skapas och  tillräcklig  information  tillgodoseddes  för att  lägga en god grund  för arbetet. 
Detta gjordes med de metoder som redovisas nedan. 

7.4.1.1 Förda dialoger 

Först  och  främst  fördes  en  god  dialog  med  företaget,  mestadels  med  handledaren  Fredrik 
Petterson.  Informationen  som  erhölls  låg  till  grund  för  bland  annat  framtagandet  av 
kravspecifikationen. För att  få en bredare kunskapsbas och driva projektet  framåt hänvisade Fredrik 
Pettersson  även  till  ytterligare  personer med  rätt  kompetens,  både  internt  och  externt. De  övriga 
personer  på  X‐ponent  som  diskussioner  fördes  med  var  Ewert  Johansson,  VD,  Bengt  Karlsson, 
försäljningschef, Daniel Gelin,  konstruktör  och Marcus Wolfram,  teknisk  säljare. Dialogen  fortlöpte 
även under hela projektets gång. Från försäljningsavdelningen framkom det synpunkter från kunder på 
tidigare versioner av ToolTracker. Från konstruktionsavdelningen kunde det  fås  information om det 
skåp som var aktuellt i detta projekt. 

För  att  fördjupa  kunskaperna  angående  RFID‐tekniken  påbörjades  en  informationsökning  på 
internet. Detta  gav  en bra bakgrund  till hur RFID‐tekniken  fungerade  generellt  sett. De  frågor  som 
uppstod  kring  detta  kunde  ställas  till  Jonas  Buskenström  på  Electrona  Sievert  AB,  som 
rekommenderats  av  handledaren  på  X‐ponent.  Jonas  har  bland  annat  bistått  X‐ponent  med  sin 
kunskap  tidigare  under  utvecklingen  av  ToolTracker‐systemet.  Jonas  kunde  ge  svar  på  frågor  kring 
RFID‐teknik  i  allmänhet,  samt  specifika  frågor  kring  RFID‐läsare  som  lämpar  sig  för  projektet  och 
marknaden för dessa i Sverige och övriga Europa. 
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Den slutsats som kunde dras genom samtalen, diskussionerna och den  insamlade  informationen 
på  detta  område  var  att  en  RFID‐läsare  som  hanterar  standarden  benämnd MiFare  skulle  vara  att 
rekommendera då det skulle täcka upp en stor mängd av kundernas redan befintliga RFID‐system, den 
andra stora standarden som används på marknaden är I‐Code och kan man täcka upp åtminstone en 
utav dessa två grupper har man täckt upp en stor del av marknadens redan befintliga system. Detta är 
en fördel då kunderna inte behöver ha två olika RFID‐system för att kunna använda sig av ToolTracker‐
systemet.  I de  fall då kunderna har ett annat  system  så  löses det genom att man  fäster en  separat 
RFID‐tag på det nuvarande passerkortet som hanterar den aktuella standarden. Genom denna dialog 
uppkom det dock  att det  finns RFID‐läsare  som  klarar  av  att hantera båda dessa  större  standarder 
vilket vore en stor fördel för produkten om det inte påverkar negativt på andra aspekter, såsom t.ex. 
pris. 

En annan slutsats som kunde dras av dessa dialoger var att det finns en RFID‐läsare som bygger på 
PoE‐teknik, som står för Power over Ethernet, vilket i sin tur betyder att strömförsörjningen till läsaren 
kommer  via nätverket och behöver  således  ingen  separat nätanslutning. Användandet  av  en  sådan 
RFID‐läsare  betyder  att  man  kan  ha  ett  skåp  som  låses  med  RFID‐teknik  men  utan  ToolTracker‐
systemet i, vilket kan öka bredden på marknaden. 

Under ett besök på Tekniska mässan 2009 i Älvsjö, där ToolTracker visades upp av X‐ponent, var 
tanken  att  genomföra  en  undersökning  och  insamling  av  kundernas  synpunkter  på  ToolTracker‐
systemet. På  grund  av  få  respondenter  i  segmentet  resulterade det  istället  i ett  fåtal dialoger med 
olika  företag  inom  ToolTrackers marknadssegment.    Undersökningen  bestod  av  ett  fåtal  generella 
frågor  om  hur  de  uppfattade  produkten  ToolTracker  och  den  tänkta  framtida  produkten  med 
ToolTracker i ett verktygsskåp (se Bilaga 3: Frågor Tekniska Mässan). 

En dialog fördes också med Hans‐Erik Nilsson, Professor inom elektronik på Mittuniversitetet. Han 
påpekade att den tilltänkta produkten skulle användas inom ett slutet system vilket gör att kraven på 
standarder och  liknande  inte blir  lika viktigt som det  troddes  från början. Detta på grund av att när 
informationsinsamling påbörjades så undersöktes RFID‐teknikens hela spektrum. 

Ett slutet system inom detta område kan bäst beskrivas med följande citat: 

”De flesta RFID‐system som är i bruk idag är så kallade proprietära lösningar. Användningen sker i 
ett  slutet  system, ofta  inom ett enskilt  företag. Det  innebär att utrustningen  för att  ladda  taggarna 
med  information och RFID‐läsarna måste väljas speciellt.  I ett öppet system krävs att alla  inblandade 
parter  i  informations‐ och varuflödeskedjan kan använda samma taggar. För att det ska vara möjligt 
krävs standardisering av taggen, utrustningen som ska ladda informationen och läsutrustningen. Men 
även  informationen som taggen ska bära måste vara standardiserad. Allt detta är valt och definierat 
inom GS1 via EPCglobal Inc, GS1s standardiseringsorganisation för RFID‐tillämpningar.3” 

 Detta  kan  sammanfattas  med  att  ett  slutet  system  är  ett  RFID‐system  med  relevant  RFID‐
teknologi på samma fysiska plats, t.ex. inom samma byggnad. 

Utifrån samtliga dialoger kom det en stor mängd  information till  förfogande som varit till nytta, 
och nödvändig för att arbetet skulle kunna röra sig framåt. 

 

                                                            

3 http://www.gs1lab.com/sv/Om‐GS1/Nyheter‐och‐press/Tidningen‐GS1‐Fokus/Tidigare‐nummer‐av‐
GS1‐Fokus/GS1‐Fokus‐nummer‐1‐2005/RFID‐och‐EPC‐‐‐va‐e‐de/ 
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7.4.1.2 Konkurrentanalys 

Då  X‐ponent  tagit  fram  en  preliminär  marknadsanalys  för  ToolTrackers  räkning,  kunde  det 
uppdagas  att  en preliminär  konkurrentanalys  genomförts. Där  konstaterades det  att det  inte  fanns 
några konkurrenter inom det relevanta marknadssegmentet (Bilaga 4: Affärsplan – ToolTracker). 

En  komplettering  och  uppdatering  av  den  befintliga  analysen  kändes  relevant,  då marknaden 
ständigt  förändras,  vilket  innebar  att  en  mindre  konkurrentanalys  genomfördes.  I  den  tidigare 
konkurrentanalysen  namngav  X‐ponent  några  företag  som  ansågs  vara  möjliga  konkurrenter  i 
närliggande marknadsområden. Dessa  företag granskades och  lades till de konkurrenter som tycktes 
vara  relevanta,  samtliga  företag  och  produkter  presenteras  i  Bilaga  5:  Företag  och  produkter  i 
konkurrentanalysen. Denna studie hade även som mål att verka som inspiration under arbetet, då en 
mängd  olika  lösningar  upptäckts  inom  områden  såsom  RFID‐lås,  ordning‐och‐reda‐system  och 
verktygsskåp som detta arbete  innefattar. Efter sökningar på  internet hittades enbart en  tjänst som 
använder sig av ett  liknande koncept. Tjänsten kallas för SafeTool Container System4. Dock skiljer sig 
denna tjänst från den tilltänkta produkten. 

Då någon likvärdig produkt inte kunde hittas på marknaden bestämdes det att dela upp analysen 
efter  produktens  tilltänkta  delfunktioner  och  på  så  sätt  se  vilka  liknande  produkter  det  fanns  på 
marknaden  som  också  innehöll  dessa  funktioner.  De  produkter/funktioner  det  valdes  att  göra 
efterforskningar på var: 

• Skåpprodukter som öppnas med hjälp av RFID‐teknik. 

• Låskonstruktioner för skåp med RFID, då det skulle kunna innebära modifikationer för att 
passa ändamålet. 

• Olika typer av ordning‐och‐reda‐system som använder sig av RFID‐teknik. 

En del nyckelhanteringssystem som använder sig av RFID och är relativt lika ToolTracker hittades, 
dock  förbisågs dessa produkter under  informationsinsamlingen då ToolTracker också har en produkt 
under utveckling för just detta marknadssegment. 

Som ett resultat från dessa studier sågs det att RFID‐lösningarna på skåp bestod av en  låsenhet 
som var integrerad i RFID‐läsaren. Det vill säga, låsningen på skåpen skedde i direkt koppling till RFID‐
enheten (Figur 7.2). Detta är något som skiljer sig från dagens låskonstruktion på X‐102‐skåpet hos X‐
ponent.  Detta  skåp  har  som  tidigare  nämnts  en  så  kallad  espanjolettlösning  vilket  betyder  att 
låsningen sker i två punkter, i dörrens övre och undre del, medans själva låsenheten sitter centralt mitt 
emellan dessa låspunkter. 

                                                            

4 http://www.safetool.se/produkter/cs.asp 
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Figur 7.2. Assas E‐motion, exempel på hur RFID‐lås fungerar för dessa låskonstruktioner. 

Genom  ytterligare  förfinade  avgränsningar  kunde  begränsningar  ske  till  två  områden  som  den 
tilltänkta produkten kommer att kombinera, vilka är: 

• Liknande skåp, med eller utan RFID. 

• Ordning‐och‐reda‐system, med eller utan RFID‐teknik. 

En mängd verktygsskåp likvärdiga med X‐102 hittades och ett urval bland dessa användes sedan i 
den  kommande  QFD‐analysen.  Kartläggningen  visade  att  RFID‐teknik  idag  är  vanligt  inom  logistik 
rörande  spårning  och  inventering  av  containrar  m.m.,  dock  mindre  vanligt  inom  det  aktuella 
marknadssegmentet5. 

Slutsatsen  som  kunde  dras  av  denna  konkurrentanalys  blev  således  att  två QFD‐analyser  vore 
lämpligt att upprätta för att kunna jämföra produktens funktioner mot respektive marknadssegment. 
De  ordning‐och‐reda‐system  som  idag  använder  sig  av  RFID  ansågs  inte  helt  lämpade  som 
konkurrenter i en QFD då de inte berör samma användningsområde som vår tilltänkta produkt. 

7.4.2 Funktionsanalys 

Redan  här  fanns  en  stark misstanke  om  att  skåpets  nuvarande  lås  inte  skulle  vara  en möjlig 
lösning med tanke på de krav och önskemål som uppkommit under förda diskussioner med företaget. 
Samtliga  krav  finns  redovisade  i  kravspecifikationen  (Bilaga  8:  Kravspecifikation),  vilken  diskuteras 
nedan under rubriken 7.4.4: Kravspecifikation, s.25. 

Då  arbetet hade  som mål  att  resultera  i  en ny produkt  som bygger på  en  kombination  av  två 
befintliga lösningar, delades funktionsanalysen upp i två delar. En del som fokuserade på helheten och 
den  slutliga  lösningen, vilken  fick huvudfunktionen  ”Reglera  tillträde  till X‐ponentskåp med hjälp av 
RFID” (Bilaga 6.1: Reglera tillträde till X‐ponentskåp med hjälp av RFID) och en del som fokuserade på 
att få en närmare inblick på hur en låsmekanism agerar, den fick huvudfunktionen ”Reglera tillträde till 
särskilt utrymme” (Bilaga 6.2: Reglera tillträde till särskilt utrymme). 

                                                            

5http://www.argentum.se/sv/explizit/Teknik/RFID/,http://www.rfidnews.se/default.asp?id=376&show=more 
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Slutsatser som kunde dras av dessa funktionsanalyser var att en rörelse i låskonstruktionen kunde 
ske  i olika riktningar och att ett utrymme behövs för att möjliggöra detta. Det finns heller  inget som 
säger att den mekaniska rörelsen som utför låsningen av dörren måste ske centralt mellan dörrarna. 

7.4.3 QFD 

Då det  inte  fanns någon exakt motsvarighet  för den  tilltänkta produkten på marknaden, enligt 
den marknadsanalys  (avsnitt 7.4.1: Marknadsanalys, s.19) som utfördes, valdes det att dela upp och 
utföra  två  separata QFD‐analyser. En  som behandlade  låsbara verktygsskåp,  liknande X‐102, och en 
analys av ordning‐och‐reda‐system för verktyg, där ToolTracker‐systemet infaller. Det valdes ett brett 
spann av ordning‐och‐reda‐system, där en vanlig verktygslåda var tänkt som den enklaste varianten av 
sådana anordningar, och ett ToolTracker‐system verkade som ett mer sofistikerat system. Tanken med 
dessa  två  separata  analyser  var  att  åskådliggöra  vad  som  är  viktigt  att  uppfylla  med  den  nya 
sammanslagna produkten inom dessa två områden. 

För  båda  QFD‐analyserna  gäller  följande:  De  marknadskrav  som  användes  samlades  in  från 
kravspecifikationen  och  kompletterades med  krav  ur  en  tänkt  användningssynpunkt,  samtliga  krav 
räknas  upp  och  förtydligas  i  Tabell  7.1  och  Tabell  7.2.  Kraven  viktades  och  produktegenskaper 
tillsattes,  delprodukten  och  konkurrerande  produkter  poängsattes med  avseende  på  egenskaperna 
och kraven. Slutsatser som kunde utläsas efter dessa analyser följer nedan. 

 QFD, LÅSBART VERKTYGSSKÅP 

Marknadskrav  Förtydligande 

Låsbart  Skåpet ska vara låsbart. 

Lågt pris  Skåpet ska ha ett lågt försäljningspris. 

Anpassningsbart innanmäte 
Användaren  ska  kunna  anpassa 
förvaringsmöjligheterna efter eget behov. 

Stort förvaringsutrymme  Skåpet ska ha ett stort förvaringsutrymme. 

Reservdelar 
Vid  behov  ska  det  finnas  reservdelar  att 
tillgå. 

Lättstädat 
Lätt  att  komma  åt  inuti  skåpet  för  att  få 
bort damm och annat smuts. 

Skydda innehåll från smuts 
Skåpet ska skydda innehållet från smuts på 
bästa möjliga sätt. 

Miljövänligt 
Materialet som ingår ska ha så liten negativ 
påverkan på miljön som möjligt. 

Låg ljudalstring 
Användandet  av  skåpet  ska  alstra  så  lite 
ljud som möjligt. 

Ergonomisk användning 
Användningen  ska  innebära  så  lite 
påfrestning för kroppen som möjligt. 
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Skydda innehåll från stöld  Skåpet ska försvåra stöld av innehållet. 

Enkel öppningsprocedur 
Öppningen  ska  ske  på  så  sätt  att 
användaren direkt ska förstå hur denna går 
till. 

Kännas stabilt 

Vid  användningen  ska  skåpet  förmedla  en 
robust  känsla  och  skåpet  ska  kännas 
pålitligt  för  ändamålet  genom  att  inte 
vingla o.s.v. 

Tabell 7.1. Förtydligande av marknadskrav i QFD, låsbart skåp. 

De egenskaper som visade vara viktgast för skåpet var att skåpet skulle vara låsbart, för att sedan 
ha  hög  anpassningsbarhet.  Detta  gav  slutsatser  som  kunde  utläsas  av  denna  QFD‐matris  (låsbart 
verktygsskåp),  nämligen  att  X‐ponentskåpet  är  ett mycket  anpassningsbart  skåp  och  de  eventuella 
konstruktionsändringar  som  görs  och  själva  integreringen  av  ToolTracker  får  inte  försämra  denna 
egenskap märkbart. Därefter är det viktigt att skåpet har en låg ljudnivå vid användandet. 

 

QFD, ORDNING‐OCH‐REDA‐SYSTEM FÖR VERKTYG 

Marknadskrav  Förtydligande 

Enkel översikt 
Systemet  ska  ge  en  snabb  och 
övergripande översikt över föremålen däri. 

Möjlighet för märkning 
Om användaren så önskar ska märkning för 
särskilda platser vara möjlig. 

Anpassningsbar förvaring 
Förvaringen  ska  kunna  anpassas  efter 
användarens  egna  önskemål  av 
användaren själv. 

Mobilitet 
Systemet  ska  vara möjligt  att  förflytta  på 
ett enkelt sätt. 

Spårbarhet  Möjlighet att spåra verktyg. 

Lågt pris  Systemet ska ha ett lågt försäljningspris. 

Enkelt användande 
Användandet av systemet ska vara så pass 
enkel att inga särskilda förkunskaper krävs. 

Tabell 7.2. Förtydligande av marknadskrav i QFD, ordning‐och‐reda‐system för verktyg. 

Funktionerna Databas  och  Loggfunktion  fick  högst  betyg  i  den  andra QFD‐matrisen. Dessa  två 
delar ingår i systemets intelligens. Slutsatsen som kunde dras var att denna funktion är en stor fördel i 
detta sammanhang. Därefter utlästes att en viktig egenskap i systemet är fysisk anpassningsbarhet av 
upphängningen av verktyg. 

För att granska de båda QFD‐matriserna i sin helhet, se Bilaga 7: QFD. 
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7.4.4 Kravspecifikation 

En mall  för  att  skapa en  kravspecifikation  (Olsson, 1997)  användes. Den bestod  från början  av 
underrubriker som beskriver de olika områden i vilka det kan finnas krav man bör ha i åtanke när man 
påbörjar ett utvecklingsarbete. Mallen modifierades efter behov, genom att ta bort designkraven som 
inte var  relevanta  för detta arbete och en underrubrik  för specifika krav  lades  till. Efter samtal med 
Fredrik Pettersson  kunde många av de generella  kraven  som uppstod under problemformuleringen 
fyllas i. För att få med så många krav som möjligt för denna produktutveckling fortsatte samtalen med 
flera medarbetare på X‐ponent  som var mer  insatta  inom vissa områden. Daniel Gelin, konstruktör, 
kunde ge specificerade produkt‐ och funktionskrav. Markus Wolfram hjälpte till med de krav som var 
kopplade till miljö och kvalité. 

Informationsinsamlingen som utfördes för att få en förståelse för RFID‐tekniken gjorde också att 
ytterligare krav tillkom i kravspecifikationen. 

• RFID‐läsaren bör klara de vanligaste RFID‐standarderna (I‐Code, ISO15693 och MiFare, 
ISO14443). 

Uppgiften  att  ta  fram  en  lämplig  låskonstruktion  för  den  tilltänkta  produkten  fick  följande 
huvudkrav på sig från kravspecifikationen. 

• Skåpet ska vara låst när dörren stängs. 

• Användaren ska låsa upp skåpet med passerkort och samtidigt loggas in i systemet. 

• Manuell upplåsning utan RFID‐lås ska vara möjlig under spänningsbortfall. 

Då även integreringen av ToolTracker i X‐102 skåpet skulle ses över fanns det krav som påverkade 
denna del av utvecklingsarbetet. 

• Komponentlåda ska placeras så manipulering av obehörig person inte är möjlig. 

• Önskvärt att  komponentlådan  inte  sitter  i  själva  skåputrymmet, utan placeras  i ett dolt 
utrymme. 

Kravspecifikationen presenteras i sin helhet i Bilaga 8: Kravspecifikation. 

7.5 KONCEPTFRAMTAGNING 

Då  problemformuleringen  är  uppdelad  i  två  delmoment  togs  också  två  delkoncept  fram. 
Processen för framtagningen av dessa skiljde sig något åt. Låskonstruktionen togs fram med hjälp av 
teori och analytiskt arbete medan själva integreringen av ToolTracker i skåpet skedde genom ett mer 
praktiskt utförande. I följande avsnitt redovisas först arbetet kring framtagningen av låskonstruktionen 
och  sedan  följer  en  redogörelse  för  vilka  krav  och  begränsningar  som  påverkat  integreringen  av 
ToolTrackers komponenter i skåpet. Dessa två delkoncept är inte beroende av varandra och resultaten 
av dessa påverkar således  inte varandra nämnvärt, vilket medförde att dessa  två koncept kunde  tas 
fram parallellt, för att sedan bilda ett gemensamt slutgiltigt koncept. 

Då  ett  krav  som  ställts  på  produkten  är  att  skåpet  skulle  kunna  låsas  upp  automatiskt,  vilket 
betyder  att  en  rörelse  ska  ske med  automatik,  kunde  inte  enbart  den  befintliga  låskonstruktionen 
användas.  En  modifikation  av  lösningen  skulle  behövas,  alternativt  så  behövdes  en  helt  ny 
låskonstruktion tas fram. Vilket alternativ som visade sig bäst berodde på hur man löste de resterande 
krav  som  fanns på  funktionerna  för  låskonstruktionen. Med detta  i åtanke  togs beslutet att  försöka 
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använda  sig  av  dagens  konstruktion  med  modifikation,  men  samtidigt  även  söka  efter  helt  nya 
konstruktionsförslag under framtagningen av koncept. 

7.5.1 Idégenerering – låskonstruktion 

Under  idégenereringsfasen fokuserades det på att hitta en  lösning till ett  lås som skulle fungera 
med en RFID‐läsare, då avgränsningar  från att hantera elektroniken  fanns,  sågs RFID‐läsaren endast 
som en given utsignal  till  låset.  För att utveckla  idéerna  från en  lös  idé  till ett  färdigt  koncept  togs 
sedan dessa idéer stegvis vidare i processen, nedan redogörs för de olika stegen som gåtts igenom: 

Brainstorming/Brainwriting    Idéer    Krav  på  idéer    Urval    Vidareutveckling   
Lämplighetsstudie 

7.5.1.1 Brainstorming & Brainwriting 

Första steget i konceptframtagningen var att få fram så många idéer som möjligt. Detta inleddes 
med ett brainwritingmoment  som var helt  fritt och  fokuserade endast på hur man kan blockera en 
dörr. Anledningen  till att det enbart  tittades på hur en dörr ska blockeras, då skåpet har  två, var på 
grund av att den ena dörren låser den andra med hjälp av en bakomliggande plåt i dörren (Figur 7.3). 
Denna brainwriting gjordes individuellt. 

 

Figur 7.3. Illustration över dörrarnas blockering. 

 

7.5.1.2 Idéer 

När ett antal idéer, baserade på hur man kan blockera en dörr, tagits fram så sågs alla idéer över 
gemensamt. Därefter  användes de  framtagna  idéerna  som motivation  till  att  komma på  ytterligare 
idéer och lösningar. 

7.5.1.3 Krav på idéer 

 Efter  att  diverse  förslag  på  blockeringar  av  en  dörr  tagits  fram  undersöktes  mer  realistiska 
lösningar. Låskonstruktioner som fungerar som idag, av typ 2‐ och 3‐punktslås, lås med låspunkter på 
två  eller  tre  olika  positioner  (Figur  7.4).  Här  kunde  en  koppling  till  funktionsanalysen  göras,  den 
konstaterade att låset består av två egentliga komponenter, ett statiskt motstånd och en regel i varje 
låspunkt.  Det  fanns  nu  ett  stort  antal  förslag  och  för  att  se  om  det  var  några  idéer  som  liknade 
varandra sorterades de olika  idéerna till nummer och undernummer. Dock fanns det vissa  idéer som 
kändes  mindre  realistiska,  detta  ledde  till  att  krav  formulerades  för  att  se  om  en  idé  kunde 
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vidareutvecklas  till  ett  koncept.  Dessa  krav  ledde  i  sin  tur  till  ett  utvärderingsdokument  (Bilaga  9: 
Konceptgallring).  I utvärderingsdokumentet ställdes krav upp, såsom att en automatisk  låsning skulle 
vara möjlig, upplåsningen skulle ske med hjälp av en signal  från RFID‐läsaren samt att upplåsningen 
skulle kunna ske manuellt, se avsnitt 7.5.2.1: Lämplighetsstudie, s.30 för vidare redogörelse. 

 

Figur 7.4. Illustration över 2‐ och 3‐punktslås. 

7.5.1.4 Urval 

Redan  i  detta  tidiga  stadium  skedde  ett  visst  urval  bland  idéerna,  t.ex.  så  hade  idéer  kring 
låsningslösningar  i  gångjärn  tagits  fram, men dessa bedömdes  inte  vara  realistiska på  grund  av det 
moment som uppstår mellan gångjärnet och handtaget som är placerat mitt på skåpet. Detta innebar 
en  risk  att  dörrarna  skulle  bli  skeva  vid  stor  kraftpåläggning.  Efter  samtal med  X‐ponents  Fredrik 
Pettersson  beslutades  även  att  bortse  från  lösningar  som  bygger  på  enbart  en  horisontell  låsning 
mellan de två dörrarna. Det fanns även ett kriterium att lösningen skulle fungera både automatiskt och 
manuellt med en elektrisk signal på 12V/24V, vilket gjorde att endast idéer som uppfyllde detta på en 
teoretisk nivå togs vidare i processen. 

7.5.1.5 Skisser 

Samtliga kvarvarande idéer skissades sedan upp för att illustrera dessa och tvinga fram lösningar 
på detaljer som förbisetts  innan detta stadium. Nedan,  i Tabell 7.3, visas några exempel på de  idéer 
som togs fram med en kortare beskrivning. I beskrivningen tas det även upp vad dessa idéer ledde till. 
En presentation av de koncept som nämns här följer under avsnitt 7.5.3: Koncept, s.32. 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    2010‐06‐01 

28 (70) 

 

 

Idéskiss  Beskrivning 

 

Denna idé bygger 
på en krok som 
håller fast dörren 
från skåpets 
insida, genom att 
utnyttja hålen i 
skåpets 
innerdörr. Denna 
idé 
vidareutvecklade
s till ett koncept 
benämnt: Hake i 
dörrhål. 

 

Här hålls dörren 
låst genom två 
krokar som låser 
fast dörren 
genom att haka 
fast bakom två 
motstånd 
placerade i 
skåpets reglar. 
Koncepten Hakar 
i tak samt 
Espanjolettlösnin
g b fungerar på 
liknande sätt. 
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Detta är en idé 
om en 
upplåsning i 
underkant som 
skjuter upp en 
stång genom 
hela dörren, 
vilket användes i 
konceptet Hakar 
i tak a. 

Den här idén 
bygger på någon 
form av rotation i 
ett fall som hakar 
i ett motstånd. 
Detta 
utvecklades 
sedan till 
konceptet 
Cylinder med 
spår. 
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Denna idé bygger 
på en 
sidledförflyttning 
av ett fall i 
dörrens nedre 
och övre kant. 
Denna tanke 
utnyttjades 
sedan i 
konceptet Hakar 
i tak c. 

Tabell 7.3. Urval av skisser framtagna under idégenereringsfasen. 

7.5.2 Vidareutveckling 

De idéer som hittills känts värda att arbeta vidare på utvecklades sedan ytterligare för att närma 
sig  färdiga koncept. Utveckling skedde gemensamt  i gruppen genom diskussion och vidareutveckling 
av skisser. 

För att få en större bredd började vi här även titta på andra befintliga  låslösningar för att se om 
dessa gick att utnyttja (Figur 7.5), vilket ledde till att ytterligare koncept kunde tas fram. 

     

Figur 7.5. Exempel på befintliga låslösningar. 

Idégenereringen hade i detta skede ca 32 stycken idéer av skiftande kvalité, dessa togs vidare till 
nästa fas. 

7.5.2.1 Lämplighetsstudie 

Av  de  32  idéerna  som  togs  fram  beslutades  det  att  arbeta  vidare  med  15  stycken.  De 
urvalskriterier  som  användes  var  bland  annat  hur  väl  dessa  potentiella  koncept  uppfyllde  vissa 
funktioner. Dessa  formulerades  i den analys av  idéerna som utfördes  (Bilaga 9: Konceptgallring). De 
koncept som blev resultatet av denna lämplighetsstudie presenteras nedan i Tabell 7.4. 

När  idéerna utvärderades togs tidigare nämnda  lämplighetsstudie fram, där ställdes det upp hur 
väl idéerna utförde de tre huvudfunktionerna: 
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• Funktion 1 – Automatisk mekanisk låsning 

• Funktion 2 – Automatisk upplåsning 

• Funktion 3 – Manuell mekanisk upplåsning 

Dessa funktioner kunde återkopplas till kravspecifikationens formuleringar: 

• Skåpet ska vara låst när dörren stängs. 

• Användaren ska låsa upp skåpet med passerkort och samtidigt loggas in i systemet. 

• Manuell upplåsning utan RFID‐lås ska vara möjlig under spänningsbortfall. 

Genom  en  analys  av  dessa  tre  funktioner  och  hur  de  beter  sig  i  en  öppnings‐  respektive 
stängningsfas kunde det konstateras att Funktion 1 var beroende av en kraftlagring, för att  låsningen 
skulle vara möjlig,  t.ex. genom att en  fjäder  trycks  ihop och  släpps när dörren placerats  i  rätt  läge. 
Denna delfunktion betecknades med Z  i konceptgallringsdokumentet  (Bilaga 9: Konceptgallring) och 
var tvungen att uppfyllas för att ett koncept skulle anses lämpligt. Denna lämplighetsstudie kunde då 
också styrka beslutet att stryka de koncept som byggde på en spärr i själva gångjärnen. 

I denna studie ströks sedan de koncept som inte uppfyllde dessa funktioner och delfunktioner på 
ett lämpligt sätt. Ur denna studie kom sedan 15 koncept vidare som valdes att tas till en Pugh‐analys 
(avsnitt 7.6.1: PUGH, s.45). De koncept som gick vidare benämndes med följande namn och nummer: 

• 1 – Fiskekrok 

• 2.a – Hake i tak 

• 2.b – Hake i tak 

• 2.c – Hake i tak 

• 5.a – Espanjolettlösning 

• 5.b – Espanjolettlösning 

• 5.c – Espanjolettlösning 

• 9 – Slutbleck 

• 11.c – Cylinder med spår 

• 14 – Hake i dörrhål 

• 16 – 3‐punktslås med slutbleck 

• 17 – Slutbleckspigg 

• 18.a – Låsbleck i regel 

• 18.b – Låsbleck i regel 

• 19.b – Solenoidlås 

Dessa koncept presenteras kortfattat nedan under avsnitt 7.5.3: Koncept med en enkel skiss och 
kortare beskrivning. Observera att detta inte är någon fullständig presentation av koncepten utan bara 
en enklare beskrivning. 
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7.5.3 Koncept 

  Koncept  Beskrivning 

1 

 

Fiskekrok: Detta 
koncept har en 
roterande cylinder i 
bottenplattan, på 
denna cylinder 
sitter det ett antal 
fall som vid 
stängning roteras 
upp och hamnar i 
hål i dörren. 
Upplåsningen sker 
genom att en signal 
från RFID‐läsaren 
går till en motor 
ansluten till denna 
cylinder. 

2.a 

 

Hakar i tak a: I 
dörren sitter det en 
lång skena som 
låser dörren när 
man stänger den. 
Sen används en 
motor i botten för 
att frigöra 
låsningen. 
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2.b 

 

Hakar i tak b: En 
nästan identisk 
lösning som 
koncept a, dock så 
låser fallen fast i 
den stoppvinkel 
som sitter i skåpets 
nedre kant. Låses 
upp på samma sätt 
som koncept a. 

2.c 

 

Hakar i tak c: Här 
sker låsningen 
genom att en hake 
trycker på en 
fjädrande bit som 
sedan låser haken 
när den fjädrar 
tillbaka. För att 
frigöra låsningen 
förflyttas haken i 
sidled med hjälp av 
motor. 
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5.a 

 

Espanjolettlösning 
a: Använder sig av 
den befintliga 
espanjolettlösninge
n, men för att lösa 
den automatiska 
biten placeras en 
motor i centrum av 
espanjoletten. När 
sedan återfjädrande 
fall fästs i ändarna 
på espanjoletten 
har även 
stängningen lösts. 

5.b 

 

Espanjolettlösning 
b: Använder sig av 
den befintliga 
espanjolettlösninge
n men 
modifikationen att 
fästa återfjädrande 
fall på dessa och 
montera 
självsläppande 
slutbleck i skåpets 
regel i över och 
underkant. 
Slutblecken släpper 
lös fallen när en 
signal kommer från 
RFID‐läsaren. 

5.c 

 

Espanjolettlösning 
c: Fungerar som en 
vanlig 
espanjolettlösning. 
Dock har 
låspiggarna och 
slutblecken bytt 
plats, detta koncept 
har alltså piggarna 
fästa i skåpets 
reglar och 
slutblecken är 
flyttbara genom att 
de är fästa i 
stängerna i 
espanjolettlösninge
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n i dörren. 

9 

 

Slutbleck: Använder 
sig av samma 
princip som en 
vanlig 
espanjolettlösning, 
dock sker rörelsen i 
höjdled inte av en 
rotation som i 
vanliga fall, utan 
detta koncept 
förflyttar 
låspiggarna med 
hjälp av en 
sidledsförflyttning 
som omvandlas till 
höjdförskjutning 
genom en böjd 
stålvajer i vardera 
riktning. 

11.
c 

 

Cylinder med spår: 
På insidan av dörren 
fästs en cylinder 
med ett spår i. Ett 
rörligt fall hamnar i 
spåret vid stängning 
och dörren blir låst. 
För att låsa upp 
dörren roteras 
cylindern och fallet 
hamnar utanför 
spåret. 

14 

 

Hake i dörrhål: 
Genom att utnyttja 
de befintliga hålen i 
innerdörren på 
skåpet kan man låsa 
skåpet, detta görs 
genom att hakar, 
rörliga i höjdled 
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fastnar i hålen när 
dörren stängs. 
Upplåsningen sker 
genom att en motor 
förflyttar hakarna 
för att frilägga 
dörren. 

16 

 

3‐punktslås med 
slutbleck: Detta 
koncept fungerar 
likt ett vanligt 
espanjolettlås med 
skillnaden att en 
tredje låspunkt har 
lagts till mitt 
emellan de två 
tidigare. Dessa 
låspunkter fästs i 
frigörande 
slutbleck. 

17 

 

Slutbleckspigg: I 
övre och undre kant 
av skåpet placeras 
ett slutbleck 
benämnt STEP35. 
Espanjoletten går in 
i slutblecket som är 
öppet. Då låser 
espanjoletten 
slutblecket och 
skapar en låst 
situation. 
Upplåsningen sker 
sedan genom att en 
elektrisk signal läggs 
på och fallet släpper 
då sitt motstånd. 

18.
a 

 

Låsbleck i regel a: 
Ett, alternativt två, 
låshus placeras i 
dörren. I dessa 
låshus finns 
återfjädrande fall 
som hakar i en 
specialutformad 
stoppvinkel. 
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18.
b 

 

Låsbleck i regel b: 
Fungerar på samma 
sätt som a, med 
enda skillnaden att 
den manuella 
upplåsningen sker 
på ett annorlunda 
vis, nämligen 
genom en 
kraftöverföring från 
en rotation. 

19.
b 

 

Solenoidlås: Detta 
koncept baseras på 
att två solenoidlås 
placeras i skåpets 
övre och undre 
kant. En solenoid 
fungeras så att när 
låsets regel är i rätt 
position så slår 
låsets fall till och 
skapar en låst 
situation. 
Upplåsning sker 
genom att en ström 
läggs på och fallet 
dras då undan. 

Tabell 7.4. Sammanställning över idéer som vidareutvecklats till koncept. 

Utvärdering och urval av dessa koncept följer under 7.5: Konceptval. 

7.5.4 Integrering ToolTracker i X‐ponentskåp 

Integreringen av ToolTracker i ett X‐102 skåp resulterade i ett koncept som togs fram baserat på 
de krav och önskemål som togs fram under arbetet. Detta koncept kan ses som den andra delen i det 
slutliga konceptet, där  låskonstruktionen också  ingår.  I detta avsnitt redogörs  för hur tankegångarna 
sett ut då konceptet tagits fram. Då det funnits fysisk tillgång till alla ToolTrackers komponenter och 
ett skåp med liknande dimensioner som ett X‐102 skåp, har det på ett praktiskt sätt kunnat bildas en 
uppfattning om var komponenterna kan placeras. Detta i samband med användande utav SolidWorks 
har  utgjort  grunden  för  integreringen  av  ToolTracker  i  ett  X‐102  skåp.  Utöver  att  placera 
komponenterna  på  ett  så  funktionellt  sätt  som möjligt  undersöktes  även  kabeldragningen mellan 
komponenter. Sunt förnuft var en stor bidragande faktor när detta koncept togs fram. Nedan listas de 
komponenter som detta avsnitt behandlar, dessa återkommer sedan som underrubriker 

• Displayen 

• Komponentlådan 

• Ljustornet 

• Antennerna 
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• Kabeldragning 

7.5.4.1 Displayen 

När placering och montering av displayen skulle lösas fick det tas i beaktning det faktum att man i 
nuläget kan välja mellan två olika storlekar på skärmar. Med detta i åtanke bestämdes det att utgå från 
15”‐displayens mått.  Detta  för  att  på  så  vis  kunna  använda  det  utskärningshål  som  15”‐displayen 
kräver,  för  att  sedan  lösa  problemet  med  att  kunna  placera  den  mindre  skärmen  i  samma 
utskärningshål. 

Under samtal med potentiella kunder framkom det önskemål om att det var önskvärt att kunna 
se displayen utifrån utan att behöva öppna skåpet. Detta var något som fanns i åtanke när det sedan 
började tas fram idéer kring placeringen av displayen. En slutledning som kunde dras var att det fanns 
fyra olika scenarion som displayen skulle kunna uppfylla, vilka  listas nedan. Dessa önskemål togs  inte 
upp i kravspecifikationen då dessa inte är rena krav utan åsikter insamlat från marknaden och internt 
inom X‐ponent. 

• Tillgänglig inifrån 

• Tillgänglig utifrån 

• Tillgänglig utifrån och inifrån 

• Tillgänglig inifrån och endast synlig utifrån 

Med tillgänglighet menas att användare ska kunna interagera med displayen, då den är av typen 
touchscreen.  Detta  är  något  som  var  tvunget  att  uppfyllas  då  användare  ska  kunna  administrera 
rättigheter med mera  genom  interagering med  displayen.  Att  användaren  sen  också  ska  kunna  se 
displayen när skåpet är öppet är också en självklarhet, vilket  innebär att det är en nackdel om man 
placerar skärmen på utsidan av dörren då den inte är synlig för användaren när dörren är öppen. 

För att  se vilken  teoretisk variant  som  skulle vara mest  lämpligt användes en Pugh‐matris  som 
vägledning  (Bilaga 10.1: Pugh‐matris – Displayplacering), där viktades kraven baserat på samtal med 
Fredrik  Petterson  på  X‐ponent.  Under  dessa  samtal  förtydligades  det  att  kravet med  att  påverka 
upphängningsutrymmet  i  skåpet, med avseende på  innerdörrarna  inte var  lika viktigt  i de  skåp  som 
ToolTracker skulle placeras i. Detta medförde att det kravet kunde viktas lägre. I denna matris listades 
sedan  de  teoretiskt möjliga  kombinationer  som  fanns  då  det  togs  i  beaktning  att  komponentlådan 
kunde placeras antingen  i skåpet eller  i botten (avsnitt 7.5.4.2: Komponentlådan, s.41) och displayen 
kunde placeras enligt de fyra alternativen  listade tidigare, vilket gav åtta möjliga kombinationer. Som 
referenskoncept  antogs  att man  hängde  in  alla  ToolTrackers  komponenter,  förutom  ljustornet,  på 
skåpets ryggtavla. Detta skulle vara den uppskattat enklaste lösningen. 

Utifrån  denna  analys  kunde  det  konstateras  att  alla  de  koncept  som  hade  komponentlådan  i 
botten fick högst poäng. Dessa fyra koncept med mest poäng hade ingen större poängskillnad mellan 
sig,  vilket  gjorde  att  en  närmare  utvärdering  och  analys  av  resultaten  för  de  enskilda  möjliga 
lösningarna utfördes. Det koncept som hade fått mest poäng var också det koncept som inte uppfyllde 
det högst viktade kravet, att kunna se displayen när skåpet är öppet. Med detta  i åtanke bestämdes 
det att använda det näst bästa konceptet, där displayen är tillgänglig både utifrån och  inifrån. Detta 
skulle  innebära  håltagningar  på  dörr  och  innerdörr  på  skåpet.  Så  för  att  få  en  första  överblick  på 
konceptet samt se alla konstruktionsmässiga detaljer påbörjades en CAD‐modell av detta koncept. 
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Figur 7.6. Illustration över hur displayen syns med stängd respektive öppen dörr. 

Anledningen  till att displayen placerades  till  vänster  i  skåpet  var  för att minimera påverkan på 
låskonstruktionen som sitter  i skåpets högra dörr.  I skåpets vänstra dörr och  innerdörr har det gjorts 
hål för displayen. För att displayen skulle komma så nära dörren som möjligt var det tvunget att göra 
ett större hål för displayenheten i innerdörren (Figur 7.8). 

 

Figur 7.7. Preliminär utformning på displayens fästplatta. 

 

Figur 7.8. Placeringen av displayens fästplatta i skåpet. 

När det första utkastet till en displayhållare för 15”‐displayen hade tagits fram sågs det över vilka 
möjligheter det fanns att kunna använda samma displayhållare för den mindre 12”‐displayen. Förutom 
att höjden och bredden på displayerna  skiljer  sig,  så  skiljer  sig även djupet på de olika varianterna. 
Detta  betydde  att  inte  enbart  displayhållaren  skulle  kunna  användas  för  att  fästa  12”‐displayen  i 
densamma.  Den mindre  skärmen  kunde  inte  heller  fylla  ut  det  utskärningshål  i  dörren  som  15”‐
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displayen medförde. Detta innebar att en extra infästningsplåt skulle behövas för att kunna fästa 12”‐
displayen i samma displayhållare som 15”‐displayen. 

Figur 7.9. Illustrationer som visar de hålrum som uppstod vid placering av 12"‐displayen. 

Det  togs  fram en extraplåt, där  tre  sidor bockas upp och en av  kortsidan är öppen  för att där 
kunna  skjuta  in  12”‐displayen  (Figur  7.10).  Längden  på  bockningarna  är  anpassade  efter  det 
utskärningshålet  som  12”‐displayen  kräver  för  att  fästas.  Höjden  och  längden  på  extraplåten  är 
anpassade  så  att  den  ska  efterlikna  yttermåtten  på  15”‐displayen,  får  att  på  så  sätt  fylla  upp  de 
utskärningshål som gjorts i dörr och innerdörr. 

 

Figur 7.10. 12"‐displayens extra fästplåt. 
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7.5.4.2 Komponentlådan 

 

Figur 7.11. Illustration över komponentlådans hölje. 

Enligt kravspecifikationen skulle komponentlådan vara placerad så att manipulering av den  inte 
kunde  ske  av  obehörig  person.  Detta  betydde  att  den  antingen  kunde  placeras  i  skåpet,  där  en 
inloggning  behövs,  eller  i  ett  separat  inkapslat  utrymme  i  anslutning  till  skåpet. Då målet  var  att  i 
största mån  inte påverka skåpets yttre mått, började det ses över hur komponentlådan skulle kunna 
placeras  inuti  skåpet.  Då  kravspecifikationen  också  påpekade  att  upphängningsutrymmet  i  skåpet 
skulle påverkas  så minimalt  som möjligt undersöktes det också hur  existerande  konstruktion  skulle 
kunna användas för att dölja lådan. 

En möjlig lösning var att man skulle kunna gömma komponentlådan i botten av skåpet genom att 
vända upp och ner på botten och använda den i näst intill befintligt skick enbart genom att öka höjden 
på botten  för  att  komponentlådan  skulle  få plats. En  lucka  i botten  inne  i  skåpet  skulle också  vara 
nödvändig för behörig åtkomst till komponentlådan. Detta skulle  innebära en relativt liten förändring 
på skåpets yttre utseende och uppfyllde både kravet på åtkomst av lådan och kravet att inte ta upp för 
mycket  upphängningsutrymme  i  skåpet.  En  annan  möjlig  lösning  var  att  man  placerade 
komponentlådan  i  skåpets  upphängningsutrymme,  vilket  skulle  ta  bort  en  liten  del  av 
upphängningsutrymmet men  samtidigt  inte  innebära någon  förändring på  skåpet. Det var dessa  två 
alternativ som vi ansåg var de mest realistiska alternativen. 

För att kunna placera komponentlådan i botten behövdes ett tillräckligt stort utrymme som kunde 
förslutas, detta kunde uppnås genom att utnyttja den befintliga botten med viss modifikation enligt 
föregående  stycke.  Att  bara  använda  den modifierade  botten  och  vända  den  upp  och  ner  skulle 
innebära att det uppstår ett hålrum i skåpets golv, därför behövdes det någon typ av lock för att skapa 
ett golv i skåpet och skydda komponentlådan. För att se hur en sådan lösning skulle se ut gjordes detta 
på enklaste möjliga vis genom att det modellerades en bit plåt som också fick en integrerad stopvinkel 
genom att bocka upp en bit av plåten (Figur 7.12). 
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Figur 7.12. Illustration där komponentlådan placeras i en modifierad botten som vänds upp och ner. 

Då displayens placering  redan hade bestämts  till  skåpets  vänstra dörr uppkom möjligheten  att 
placera komponentlådan bakom displayen om denna på något sätt kunde kapslas  in. Att hänga upp 
verktyg bakom displayen ansågs  inte  realistiskt vilket  ledde  till att det utrymmet var godtagbart att 
utnyttja  för  placering  av  komponentlådan.  Detta  skulle  innebära  fördelar  som  att  ingen  påverkan 
behövdes  på  skåpets  botten.  Komponentlådan  skulle  då  kunna  placeras  inkapslad  i  skåpets  övre 
vänstra hörn med displayen placerad i framkant av inkapslingen (Figur 7.13). 

 

Figur 7.13. Illustration av integrerad inkapsling och displayhållare 

I senare  förda samtal med X‐ponent valde  företaget att bortse  från resultatet av analysen, som 
behandlats  under  avsnitt  7.5.4.1:  Displayen,  s.38.  och  ansåg  att  fördelarna  med  att  placera 
komponentlådan  i anslutning till displayen övervägde, med avseende på bland annat framtida planer 
för  produkten.  Det  beslutades  att  ta  fram  en  lösning  för  att  uppfylla  X‐ponents  synpunkter,  som 
baseras på att utnyttja utrymmet bakom displayen i skåpet för att placera komponentlådan där, vilket 
redogjorts  för  i  tidigare stycken. Denna  lösning  redogörs mer djupgående under avsnitt 7.7.1.1: Nya 
komponenter, s.47. 
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7.5.4.3 Ljustornet 

Då ljustornet redan fyllde sin funktion till fullo undersöktes det istället om man kunde använda sig 
av alternativa utformningar på ljustornet för att på så sätt få ett bättre helhetsintryck av den slutgiltiga 
produkten. Inledningsvis sågs det över vart på skåpet ljustornet skulle kunna fästas. De lösningar som 
togs fram var att man  i första hand kunde fästa  ljustornet på sidorna av skåpet,  i de redan befintliga 
fyrkantiga  hålen  på  skåpet,  då  det  är  så man  fäster  ljustornet  på  den  väggtavla  som  redan  fanns 
framtagen. Genom  vidare diskussion med  Fredrik Pettersson uppkom det att  kunden eventuellt  vill 
kunna placera  ljustornet ovanpå skåpet. Detta skulle  innebära att det skulle behövas göra hål  i taket 
för att kunna fästa ljustornet. 

Då alla dessa förslag baserades på att ljustornet skulle placeras på skåpet började det undersökas 
vilka andra sorters utformningar det fanns på olika ljustorn med avseende på detta, vilket även var en 
deluppgift  i  detta  projekt.  De  ljustorn  som  hittades  hos  olika  återförsäljare  var  i  princip  identiska 
utseendemässigt med det  ljustorn ToolTracker använder  sig av  idag. Dock hittades ett  ljustorn  som 
istället för cylindrar var uppbyggt av kuber6 (Figur 7.14). 

 

Figur 7.14. Alternativ utformning på ljustornet. Där tornet kan placeras stående eller liggande. 

En idé som kom fram var att man skulle kunna placera detta ljustorn liggandes uppe på skåpet för 
att på så vis få en mer  integrerad känsla av  ljustornet. Detta skulle också  innebära att  ljustornet  inte 
skulle sticka ut så mycket utseendemässigt från skåpet i släckt läge. 

Under informationsinsamlingen (avsnitt 7.4: Informationsinsamling, s.19) kom det in feedback på 
användandet av ljustornet och att det skulle vara önskvärt om användaren kunde placera  ljustornet  i 
lokalen separat från skåpet. För att möjliggöra detta  innebar det en vidareutveckling av ToolTracker‐
systemet  genom  att  se över  kontakten mellan  komponentlådan  och  ljustornet, detta  faller utanför 
avgränsningar i detta projekt. I den befintliga ToolTracker finns det enbart stöd för en USB‐kontakt till 
ljustornet. Då USB har en viss begränsning för hur lång kabeln kan vara, innebar det att man i sådana 
fall borde byta till en seriell kontakt istället. 

 

 

                                                            

6 http://www.boxco.se/app/projects/boxco/images/2009_Catalogue_ENG_%20Signaltowers.pdf 
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7.5.4.4 Antennerna 

Antennernas placering undersöktes  inte närmare då det  är upp  till  kunden  att placera dessa  i 
skåpet. Kravet som finns på antennerna är att de inte placeras närmare än 30 cm ifrån varandra. 

7.5.4.5 Kabeldragning 

För  att  produkten  ska  kunna  verka  på  ett  felsäkert  sätt  bör  de  kablar  som  ingår  i  konceptet 
placeras på  så  sätt att de  inte kan  skadas under användningen, vilket kan  få  till  följd att produkten 
fallerar. 

I de  fall då kablar dras en  längre  sträcka kan man utnyttja de bockningar  som  finns på  tak och 
svephalvorna som kabelkanaler (Figur 7.15). 

 

Figur 7.15. Illustration över de tilltänkta kabalkanalerna som finns vertikalt på svephalvorna. 

 

Figur 7.16. Illustration över tilltänkt kabelkanalerna sett ovanifrån. 

7.6 KONCEPTVAL 
För att valet av ett koncept till låskonstruktionen skulle bli så väl genomfört som möjligt togs PU‐

verktyg till hjälp för att få en vägledning om vilket koncept som var mest lovande. För att välja det/de 
koncept  som hade  störst potential användes Pughs matriser  som vägledning. Värt att nämna är att 
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bara för att ett koncept fick högst betyg i matrisen innebar inte det att detta koncept automatiskt var 
det  som borde vidarearbetas. Resultatet  från de olika verktygen  fungerade enbart  som vägledning  i 
beslutsfattandet. 

7.6.1 PUGH 

I den första Pugh‐matrisen användes krav från kravspecifikationen som var viktiga för produkten 
med  avseende på  låskonstruktionen. Här  formulerades  krav utifrån produktens  tilltänka  funktioner, 
marknadskrav  förbisågs  i detta  skede  då  analysen  riktade  sig mot  en  icke  existerande produkt och 
företagets  insikt  i  vad  som  resulterar  i  en  god  produkt  ansågs  som  tillräckligt  för  ett  gott  resultat. 
Företagets insikt i vad marknaden vill ha och eftersträvar vart således inbakade i de krav som företaget 
ställt. 

 Konceptet kallat 5.b Espanjolettlösning  i Tabell 7.4, s.37, sattes som  referens då detta koncept 
uppfyllde många kriterier på ett tillfredsställande sätt. De tre  funktioner som  formulerats under den 
lämplighetsstudie som utfördes (avsnitt 7.5.2.1: Lämplighetsstudie, s.30) viktades högst med anledning 
av att dessa var viktigast  för att  låskonstruktionen  skulle kunna utföra  sin uppgift. Utöver dessa  tre 
kriterier kunde fler krav ställas upp och viktas. Genom att en referens som utförde uppgiften på ett bra 
sätt valdes fick många koncept låga poäng i jämförelse vilket ledde till att endast ett fåtal kunde mäta 
sig  med  referensen,  vilket  också  var  målet  med  denna  analys.  För  djupare  granskning  av  Pugh‐
matriserna se Bilaga 10: Pugh. 

Efter första Pugh‐matrisen gick fem stycken koncept vidare som var  likvärdiga eller något bättre 
än den referens som sattes. För att förfina urvalet förbättrades dessa koncept med avseende på dess 
svagheter.  För  att  göra detta  gjordes  en  första  grov CAD‐modellering  för  att uppenbara  eventuella 
tillkortakommanden hos koncepten, dessa problem försökte sedan åtgärdas så bra som möjligt för att 
uppnå en nivå som kunde konkurera med referensen på så många punkter som möjligt. De koncept 
som gick vidare till detta steg var, koncept espanjolettlösning c, slutbleck, 3‐punktslås med slutbleck, 
slutbleckspigg och solenoidlås (se Tabell 7.4, s. 37). 

Den  slutstats  som  kunde  dras  efter  första  Pugh‐analysen  var  att  de  koncept  som  gick  vidare 
bygger samtliga, förutom en, på någon slags espanjolettlösning, den sista lösnigen bygger istället på en 
solenoid‐lösning. 

När  sedan  denna  grupp  av  koncept  skulle  jämföras  i  ytterligare  en  Pugh‐matris  hade  dessa 
koncept utvecklats ytterligare för att svara på vissa nya frågeställningar, som till exempel frågor kring 
bland annat produktion och pris, men också för att få fram fler mätbara parametrar som  inte funnits 
tidigare. Koncepten modellerades och utvecklades i SolidWorks. 

 I den  andra  Pugh‐analysen  togs det  upp  krav  så  som hur  stora  förändringar  ett  visst  koncept 
medgav på dagens X‐102‐skåp med mera, och för att göra  jämförelsen så noggrann som möjligt togs 
åsikter  in  från  de  personer  som  var  inblandade  i  tillverkningen  av  skåpet.  Skåpet  tillverkas  hos 
Södergrens Metallindustri AB, och en diskussion fördes med Mikael Fors för att få så mycket input som 
möjligt.  Detta  också  för  att  åskådliggöra  vilka  konsekvenser  eventuella  ändringar  på  en  detalj  på 
skåpet kunde få för skåpet som helhet.  I den här Pugh‐analysen sågs även till egna tillverkade koncept 
kontra  koncept  baserat  på  inköpta  komponenter  och  fördelar  respektive  nackdelar  med  sådana 
koncept. Den  ljudalstring  som  bildas  när  ett  skåp  används  förbisågs  i  den  andra  Pugh‐analysen  då 
detta  inte  gick  att mäta  upp,  de  eventuella  problem  som  kunde  uppstå  beslutades  att  åtgärda  i 
samband med prototypfasen. 

Efter  den  andra  analysen  kunde  ett  koncept  väljas  för  att  arbeta  vidare  på. Det  koncept  som 
valdes benämndes  slutbleckspigg  i Tabell 7.4  (se  Figur 7.17). Detta  koncept bygger på ett  slutbleck 
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med ett fjädrat fall med möjlighet till släppning av fallet då en elektrisk signal läggs på slutblecket. En 
mer noggrann förklaring av låsets funktion följer under avsnitt 8: Resultat, s. 52. 

 

 

 

Figur  7.17.  Skissen  för  det  valda  konceptet,  benämnt  slutbleckspigg,  till  vänster  och  slutbleckets  verkliga 
utseende till höger. 

 

Figur 7.18. Cad‐modell som visar placering av det valda konceptet, slutbleckspigg. 
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7.7 KONCEPTUTVECKLING 
Ur den sista Pugh‐matrisen gick ett koncept vidare som utvecklades med avseende på eventuella 

fel  som  kan  uppstå  med  produkten,  även  vissa  förändringar  med  avseende  på  tillverkning  och 
montering utfördes. För att utföra dessa förändringar hos konceptet har metoder och verktyg använts 
för vilka en redogörelse följer nedan, en eventuell effekt av varje arbetssteg tas även det upp. 

7.7.1 CAD 

 I SolidWorks  togs  sedan det  slutgiltiga konceptet  fram. Med hjälp av detta CAD‐verktyg kunde 
konceptet förbättras ytterligare genom att placera alla ingående komponenterna för konceptet på rätt 
position  för att på så sätt  få bästa möjliga precision  innan underlag överlämnades  för tillverkning av 
prototyp.  Som  utgångspunkt  gavs  det  tillgång  till  ett  X‐102  skåp  som  redan  fanns  modellerat  i 
SolidWorks av X‐ponent. Komponentlådan och låskonstruktionen, espanjoletten, har också de funnits 
som  färdiga modeller att tillgå  från X‐ponent. Nedan sker en redogörelse  för vilka nya komponenter 
som har utvecklats för denna prototyp och de komponenter som ändrats. De ändringar som har gjorts 
på befintliga komponenter redovisas i bild under avsnitt 8: Resultat, s.52. 

7.7.1.1 Nya komponenter 

De komponenter som togs fram i SolidWorks var en trumma, displayhållare och även en extraplåt 
för montering av en alternativ displaystorlek. 

Trumman består av en utskuren plåt där sidorna bockas upp  för att kunna skruvas  fast  i skåpet 
och  kapsla  in  komponentlådan.  På  grund  av  bockningar  i  skåpets  svephalva  och  tak  har  vissa 
utskärningar varit nödvändiga,  se  rödmarkerade områden  i Figur 7.19. Även  två hål  för popnitning  i 
taket har gjorts på ovansidan av trumman, för ytterligare stabilitet. Trumman har också som funktion 
att fungera som infästning av displayen, därför har fem hål för detta gjorts. I de två hålen markerade 
som 1 i Figur 7.19, kommer det att fästas svetsmuttrar för infästningen av displayhållaren. Åtta stycken 
slitsade hål har gjorts i sidorna för att underlätta monteringen på skåpets perforerade svephalva. Två 
hål med anpassning  för chassigenomföring  (Figur 7.20), en  till  strömförsörjning och en  till ethernet, 
har  gjorts  i  trummans  baksida.  Dessa  moduler  för  chassigenomföringen  används  redan  på 
komponentlådan,  därför  används  dem  också  i  trumman.  Anledningen  till  användandet  av  dessa 
moduler  är  för  att  förenkla  inkopplingen  av  ToolTracker‐systemet.  Hål  för  chassigenomföring  i 
svephalvorna tas fram i efterhand. 
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Figur 7.19. Den nya trummans utformning. 

 

Figur 7.20. Chassigenomföring. 

Displayhållaren är en plåt där tre sidor bockas upp, med en utskärning i mitten för placering och 
fästning av displayenheten (Figur 7.21). Utskärningens mått  i mitten av den bockade plåten är gjorda 
utefter den redan tilltänkta display på 15” som ska användas. De två hål som är placerade på den kant 
som  inte  är bockad  är de  två  enda hål  som  inte  kommer  att  vara  försedda med  svetsmuttrar. Det 
undre och de två övre hålen är fästpunkter för extraplåten. De två hålen på sidan är fästpunkter för 
displayhållaren i trumman. 
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Figur 7.21. Displayhållarens utformning. 

En  extraplåt  togs  fram  som  kan  fästas  på  displayhållaren  för  att  på  så  vis  ge  kunden 
valmöjligheten att själv kunna välja vilken storlek på displayen som passar bäst  för ändamålet  (Figur 
7.22). 

Figur 7.22. Extraplåtens utformning. 

7.7.1.2 Modifieringar av befintliga komponenter 

På den vänstra dörren gjordes det en utskärning för att användaren ska kunna se och interagera 
med  skärmen. Utskärningen  är  något  större  än måtten  för  skärmen  på  displayenheten  då  det  ska 
kunna finnas tolerans för montering av displayen. 

Ytterligare en utskärning gjordes  i den vänstra  innerdörren för att displayen ska få plats när den 
fästs  i displayhållaren och dörren stängs. Hålet anpassades efter 15” skärmens yttre dimensioner.    I 
samtal förda med X‐ponent så togs också beslutet att helt ta bort perforeringen på innerdörrarna, som 
bidrar till att dessa blir styvare, vilket kan ha en positiv effekt då ett hål för displayen skurits ut. 
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De gamla hålen för  låsning  i tak och botten togs bort och ersattes med nya.  I botten gjordes en 
utskärning för att möjliggöra dragning av kablar till elslutblecket och i taket gjordes ett hål i taket för 
att kunna dra en kabel till ljustornet. 

 Två  plåtbitar  monterades  på  den  högra  dörrens  nedre  och  övre  kant  för  att  skydda 
espanjolettens ingång i tak och botten mot manipulering, som ett resultat från den FMEA‐analys som 
utfördes  (se avsnitt 7.7.2: FMEA). Då en RFID‐läsare är  tänkt att monteras på utsidan av den högra 
dörren  kommer  det  att  tillkomma  en  hålbild  för  infästning  och  dragning  av  kablar  till  den 
komponenten. Dock  togs dessa  inte med  i CAD‐modellen eftersom detta projekt enbart utmynnat  i 
rekommendationer  för  vilken  typ  av  RFID‐läsare  X‐ponent  bör  välja,  vilket  betyder  att  hålen  som 
behöver göras i dörren kan variera beroende på vilken läsare företaget väljer att använda. 

7.7.2 FMEA 

Denna analys identifierade en mängd potentiella fel som kan uppträda vid användandet av 
produkten. De fel med störst risktal var de som fick viktiga funktioner att fallera hos produkten, dessa 
fel handlade mestadels om problem med kablar mellan komponenter. Vid fel på vissa kablar kan hela 
produkten bli obrukbar. Åtgärden för att undvika fel relaterade till kablaget blev därför att förhindra 
att kablar skadas genom en god inkapsling av kablarna. 

När slutblecket finns i oskyddat utförande kan en manipulering av slutblecket ske, detta 
varskodes vid samtal med tillverkaren av slutblecket. Sker en sådan manipulering låses skåpet upp 
utan inloggning. För att undvika detta placerades en skyddsplåt på ovan‐ och undersidan av dörren 
som ska täcka slutblecket vid låst läge. 

   

Figur 7.23. Vänster: Utan skyddsplåt. Höger: Med skyddsplåt. 

Ett fel som kan inträffa under användandet är att om användaren stänger dörrarna i fel ordning, 
d.v.s. att användaren stänger den högra dörren före den vänstra (Figur 7.24), och då låser dörren så 
blir inte skåpet korrekt låst. Detta fel resulterade i en rekommendation om att ta fram en lösning som 
känner av att dörrarna stängts i rätt ordning innan låsningen sker i slutblecket. 
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Figur 7.24. Bild på dörrarna när de stängts i fel ordning. 

7.7.3 DFX 

Då produkten enligt kravspecifikationen kommer tillverkas i ett relativt lågt antal exemplar per år 
har denna metod verkat mer som ett tankesätt under processen än som en ren metod. Inga specifika 
verktyg har  således använts, dock har det  implementerats krav  som kan kopplas  till detta område  i 
framtagningsprocessen  och  tidigt  i  utvärderingsprocessen.  Det  uttrycktes  från  företaget  tidigt  i 
utvecklingsarbetet att så liten åverkan på skåpet var att föredra, vilket kan kopplas till detta område. 
Detta  specifika  krav  har  följt  med  under  utvecklingsarbetet  och  haft  påverkan  bland  annat  på 
utvärderingen av de framtagna koncepten. 

Via  detta  tankesätt  har  krav  använts  i  Pugh‐analyserna  som  riktar  in  sig mot  dessa  områden. 
Kraven har varit av  typen komponentantal, påverkan på det ursprungliga  skåpet o.s.v. Koncept  som 
tillgodoser dessa krav har således gynnats i utvärderingen. 

Det  slutgiltiga  konceptet  är  ett  exempel  på  ett  sådant  koncept  som  har  liten  åverkan  på  det 
ursprungliga konceptet och har ett  lågt antal komponenter som ska monteras. Dessa två egenskaper 
hos konceptet är bidragande till att valet föll på detta koncept då det även uppfyllde de krav på hur 
konceptet ska fungera ur en funktionsmässig synpunkt. 

7.8 PROTOTYPFRAMTAGNING 

På grund av externa förhållanden som ej kunnat rådas över och som ej heller kunde förutses så 
kunde  ingen prototyp  tas  fram  inom arbetets  tidsramar. Material  för  tillverkning av en prototyp har 
överlämnats till den externa part som har till uppgift att göra detta, X‐ponent kommer att få möjlighet 
att analysera och utvärdera prototyp på egen hand, med denna rapports resultat som underlag. 
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8 Resultat 
Under detta  avsnitt  följer en  redogörelse  för det  slutliga  konceptet. Redogörelsen är uppdelad 

med avseende på  låskonstruktionen och  resultatet av  själva  integreringen av ToolTracker‐systemets 
komponenter. 

 

Figur 8.1. Illustration över det slutgiltiga konceptet. 
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8.1 LÅSKONSTRUKTIONEN 
Det  slutliga  konceptets  låskonstruktion  använder  sig  av  elektriska  slutbleck  för  att  lösa  de 

funktioner som ställts på låskonstruktionen. Det slutbleck som visade sig bäst lämpat för X‐ponent att 
använda sig av, genom konceptutvärderingen, är STEP35 som tillverkas av företaget STEAB, Stendal El 
AB7 (Figur 8.2). Detta slutbleck har ett roterande fall som möjliggör låsning och öppning av slutblecket. 

 

Figur 8.2. Bild på ett STEP35 elslutbleck från STEAB. Det inringade området visar det roterande fallet. 

Det  färdiga  konceptets  låskonstruktion består  av  två eldrivna  slutbleck, placerade  i botten och 
tak, se de  inringade områdena  i Figur 8.3. Genom att konceptet använder sig av detta slutbleck kan 
skåpet behålla sin ursprungliga espanjolettlösning och samtidigt uppfylla de funktionskrav som ställts 
på  låskonstruktionen,  såsom  automatisk  mekanisk  låsning,  automatisk  upplåsning  och  manuell 
mekanisk  upplåsning.  Skulle  strömförsörjningen  till  skåpet  påverkas  negativt  så  att  inte  den 
automatiska  upplåsningen  fungerar  kan  användaren  använda  handtaget  till  espanjolettlåset  för  att 
utföra en manuell mekanisk upplåsning. Elslutblecken skruvas  fast  i  tak och botten med M6 skruvar 
och muttrar. 

                                                            

7 http://steab.se/  
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Figur 8.3. Närbilder och översiktsbild på slutbleckens placering i skåpet. 

När en användare ska öppna det låsta skåpet sätter personen sitt RFID‐kort mot läsaren. Läsaren 
skickar en  signal  till elslutblecket, om användaren har  tilldelats behörighet,  som  i  sin  tur  släpper en 
spärr  i  slutblecket  och  fallet  kan  rotera  fritt.  Den  tid  som  fallet  kan  rotera  fritt  innan  spärren 
återupptas kan med  fördel programmeras av administratör. Användaren kan under denna tid öppna 
skåpet  genom  att  lösgöra  espanjoletten  från  slutblecket  (Figur  8.4). När  användaren  sedan  stänger 
skåpet och därmed trycker espanjoletten in mot baksidan av fallet så roterar fallet tillbaka till låst läge 
(Figur 8.5). 

Figur 8.4. Upplåsningsproceduren för slutblecket. 
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Figur 8.5. Låsningsproceduren för slutblecket, till höger visas hur fallet blockerar espanjoletten i låst läge. 

 

Figur 8.6 visar de ändringar  som gjordes på  skåpets  tak. Bockningen ändrades  för att på  så vis 
undvika fästning av slutblecket genom taket, som skulle medföra håltagning i takets ovansida. Istället 
skruvas  elslutblecket  fast  i  den  plåt  som  inte  bockas  upp,  (Figur  8.6). Även  hålet  till  espanjoletten 
ändrades för att fungera med det nya slutblecket (Figur 8.7). Ett hål gjordes i taket för att låta kabeln 
från ljustornet gå genom taket och ner till komponentlådan i trumman. 

 
 

 
Figur 8.6. Vänster: Det ursprungliga taket. Höger: Det modifierade taket. 
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Figur  8.7.  Vänster:  Närbild  på  det  ursprungliga  hålet  för  espanjoletten.  Höger:  Närbild  på  det 
rödmarkerade från Figur 8.6. 

För att minimera risken för manipulation på låset när dörrarna är stängda så fästs två plåtbitar på 
högerdörren  för  att  täcka  över  de  hål  där  espanjolettlåset  vandrar  in  i  skåpet  (Figur  8.8).  De  två 
plåtbitarna är avrundade i kanterna för att användaren inte ska kunna skada sig på skarpa kanter. 

 

Figur 8.8. Närbild på den övre skyddsplåten. 

På det ursprungliga  skåpet punktsvetsas bottenplåten  fast  i botten, men eftersom ett  slutbleck 
kommer att behövas fästas inuti botten så var det tvunget att modifiera denna lösning, vilket ledde till 
att istället skruva fast bottenplåten i botten. Fyra stycken 8 mm hål gjordes i botten för att där kunna 
fästa 6 mm  svetsmuttrar. Detta medför  att man  kan  skruva  fast och  skruva bort bottenplåten  från 
botten och på så vis få tillträde till botten för fästning av slutblecket. Ett fyrkantshål lades till i vänster 
främre hörn för att möjliggöra kabeldragningen till elslutblecket från komponentlådan. Även hålet till 
espanjoletten ändrades, precis som i taket. Hål för fästning av slutblecket gjordes också i botten (Figur 
8.9). 
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Figur 8.9. Överst visas den ursprungliga botten och bottenplåten och under visas de modifierade. 

8.2 INTEGRERING AV TOOLTRACKERS KOMPONENTER 

Den  trumma  som komponentlådan placeras  i och  som displayen  fästs  i placeras  i  skåpets övre 
vänstra hörn (Figur 8.10). Trumman fästs med åtta stycken vagnsbultar i den vänstra svephalvan, fyra 
stycken  i svephalvans baksida och fyra stycken  i sidan. Hålen är slitsade för att underlätta fästningen 
genom  perforeringen  på  svephalvan.  Trumman  popnitas  fast  i  taket,  i  två  hål  på  ovansidan  av 
trumman, för ytterligare stabilitet. Trumman gör att både displayen och komponentlådan är skyddade 
från  obehörig  manipulering.  Hål  i  svephalvan  för  chassigenomföringen  tas,  på  grund  av 
tillverkningskostnad, inte med i detta underlag. Hålet kommer istället göras hos X‐ponent. 

   

Figur 8.10. Trumman och dess placering i skåpet. 
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15”‐displayen  spänns  fast  mot  displayhållarens  plåt  med  fyra  till  sex  stycken  speciella 
spännskruvar (Figur 8.11). 

 

Figur 8.11. Displayens spännskruvar. 

Displayhållaren och displayen skruvas fast i trumman med fem stycken M6 skruvar, två på var sida 
och en underifrån (Figur 8.12). 

 

Figur 8.12. Displayhållaren med display och dess placering i skåpet. 

Två rektangulära hål gjordes, ett  i dörren och ett  i  innerdörren, detta för att skapa utrymme till 
displayen  (Figur  8.13  och  Figur  8.14).  Hålets  mått  i  dörren  är  anpassat  efter  skärmstorleken  på 
displayens. Hålet på  innerdörren  är  anpassat efter  ytterdimensionerna på displayen.   Hålen  gör  att 
displayen  blir  synlig  och  tillgänglig  utifrån  och  inifrån.  Detta  gör  att  användaren  har möjlighet  att 
interagera med systemet utan att öppna skåpet, t.ex. om användaren snabbt vill se vilka objekt som 
finns tillgängliga i skåpet. 
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Figur 8.13. Bild på stängda dörrar och utskärningen i vänstra dörren. 

 

Figur 8.14. Bild på öppen vänsterdörr med utskärning i dörr och innerdörr. 

Innerdörrarna  är  inte perforerade  likt  svephalvorna  som det ursprungliga  skåpet, detta  för  att 
skydda  kablarna  som  dras  till  RFID‐läsaren  och  öka  innerdörrens  styvhet  då  ett  hål  tagits  ut.  Det 
misstänks också att  ingen upphängningsplats behövs på  innerdörrarna  för de kunder  som använder 
denna produkt, samt att tillverkningspriset för innerdörrarna blir lägre utan perforering. 

I  Figur  8.15  illustrerar  de  gröna  sträcken  avståndet mellan  displayen  och  dörren  i  stängt  läge. 
Avståndet  ger möjlighet  för  toleranser om  en  användare  skulle  vara oförsiktig med  stängningen  av 
dörren. En  list bör fästas runt utskärningshålet på  insidan av dörren för att motverka kollision mellan 
display och dörr, och även för att förhindra smuts från att komma in i skåpet. 
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Figur 8.15. Snittvy från ovansidan av skåpet 

X‐ponent  vill  ge  kunderna  möjligheten  att  välja  mellan  en  12”‐display  och  en  15”‐display, 
beroende på hur många objekt kunden kommer att hänga in i skåpet. Detta beslut gjorde att det var 
tvunget att se över en lösning där kunden kan använda en 12”‐display, men också ha möjligheten att 
uppgradera om kunden  senare vill ha en  större  skärm. För att  lösa detta problem  togs det  fram en 
extraplåt att montera 12”‐displayen i som kunden själv kan montera på displayhållaren. 12”‐displayen 
skjuts in i extraplåten från sidan (Figur 8.16), för att sedan fästas med spännskruvar. 

 
Figur 8.16. Illustration över hur 12”dispalyen monteras i extraplåten. 

Extraplåten har också som uppgift att täcka över det hålrum som blir i dörren efter utskärningen 
till 15”‐displayen (Figur 8.17). 
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Figur  8.17. Bild  på  hur  extraplåten  täcker  de  hålrum  som  skulle  uppstå  om man  bara  placerade  12"‐
displayen i displayhållaren. 

När  man  fäst  12”‐displayen  i  extraplåten,  skruvas  extraplåten  fast  i  displayhållaren  med  tre 
skruvar (Figur 8.18). Två ovanför och en under displayen. 

 

Figur 8.18. Bild på 12" displayen och extraplåten monterad på displayhållaren. 

Resultatet av  integreringen av  ljustornet kan delas upp  i  två delresultat,  idag är det möjligt att 
placera  ljustornet ovanpå skåpet, på  två olika sätt,  liggandes och stående, detta då  fästanordningen 
kan modifieras efter användarens  tycke och  smak. Arbetet har även visat att användaren vill kunna 
placera  ljustornet var denne  så önskar  i  lokalen. Detta kräver dock vidareutveckling av ToolTracker‐
systemet vilket faller utanför avgränsningarna för detta projekt. 

 

Figur 8.19. Ljustornet i dess fästanordning. 
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Resultatet av placeringen av antennerna är att dessa inte ska ha någon fast position i skåpet, det 
är upp till kunden att placera dessa hur denne så önskar, dock så måste dessa sitta med minst 30 cm 
mellanrum. 

För  att  gömma  de  kablar  som  kommer  behöva  dras  till  slutblecken  och  RFID‐läsaren  i  dörren 
används med  fördel de befintliga bockningarna. Detta  för att skydda kablarna  från att  fallera.   Figur 
8.20 visar med  röda sträck exempel på hur kablarna kan dras  i de befintliga bockningarna. Kablarna 
som går till RFID‐läsaren i högra dörren göms med fördel bakom innerdörren. 

 

Figur 8.20. Bockningar som kan användas för att dra kablaget. 

Resultatet kring vilken typ av RFID‐läsare som bör användas till produkten blir att RFID‐läsaren bör 
klara minst en utav de större standarderna som används på marknaden  idag, vilka benämns MiFare 
och  I‐Code.  Utbudet  på  läsare  ger  idag möjlighet  att  använda  sig  utav  en  som  klarar  båda  dessa 
standarder vilket skulle täcka upp en stor del av kundernas befintliga RFID‐system. 
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9 Analys 
Under detta avsnitt följer en analys av resultatet på detta arbete. Analysen besvarar bland annat 

de  frågeställningar  som  formulerades  under  avsnitt  4:  Problemformulering,  s.9. De  frågeställningar 
som detta projekt hade  som  avsikt  att besvara  listas nedan,  frågeställningen besvaras  sedan under 
respektive fråga senare i avsnittet. 

Utveckling av låskonstruktion 

• Kan man använda sig av dagens låsmekanism tillsammans med en RFID‐läsare eller måste 
en ny lösning tas fram? 

• Hur  ska  en  eventuell ny  låskonstruktion  konstrueras  för  att påverka  skåpet  så  lite  som 
möjligt? 

• Vilken typ av RFID‐läsare är bäst lämpad för ändamålet baserat på önskemål från dagens 
kunder? 

Placering av ToolTracker i X‐ponents X‐102 skåp 

• Hur ska displayen placeras och monteras? 

• Är ljustornet optimalt utformat för dess ändamål? 

• Hur ska ljustornet placeras för att uppfylla sin funktion på bästa sätt? 

• Vilken är den bästa placeringen av komponentlådan för att maximera utrymmet i skåpet? 

• På  vilket  sätt  ska  placeringen  av  antennerna  ske  i  skåpet  för  att  skapa  bästa möjliga 
förvaringsförhållanden? 

• Hur  kan  kabeldragningen  i  skåpet  lösas  på  bästa  estetiska  vis  samt  så  att  skador  på 
kablaget undviks under användning? 

Utöver dessa frågeställningar fanns det ytterligare krav att ta hänsyn till, vilka formulerades  i en 
kravspecifikation,  Bilaga  8:  Kravspecifikation.  Ett  utav  dessa  krav  som  haft  extra  tyngd  under 
utvecklingsarbetet har varit att åstadkomma  så  liten  förändring på det aktuella  skåpet  som möjligt. 
Nedan  följer en  kort  redogörelse  för  var och en av de  lösningar  som  tagits  fram med avseende på 
dessa frågor. 

KAN MAN ANVÄNDA  SIG AV DAGENS  LÅSMEKANISM  TILLSAMMANS MED  EN RFID‐LÄSARE 
ELLER  MÅSTE  EN  NY  LÖSNING  TAS  FRAM?  HUR  SKA  EN  EVENTUELL  NY  LÅSKONSTRUKTION 

KONSTRUERAS FÖR ATT PÅVERKA SKÅPET SÅ LITE SOM MÖJLIGT? 

Den  befintliga  låskonstruktionen  ansågs  inte  helt  lämpad  att  fullfölja  uppgiften  då  särskilda 
funktioner krävdes på produktens  lås, alltså krävdes en viss modifikation av konstruktionen. Genom 
att implementera elslutbleck i skåpets övre och undre regel kunde den befintliga espanjolettlösningen 
användas  vilket  gav  väldigt  små  förändringar  på  skåpets  konstruktion  och  de  krävda  funktionerna 
kunde tillgodoses. 

VILKEN  TYP AV RFID‐LÄSARE ÄR BÄST  LÄMPAD  FÖR ÄNDAMÅLET BASERAT  PÅ ÖNSKEMÅL 

FRÅN DAGENS KUNDER? 
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RFID‐läsaren som ska användas bör klara någon av de vanligaste standarderna som används på 
marknaden, MiFare och I‐Code. Det uppdagades under arbetet att det finns läsare som behärskar båda 
dessa standarder. En sådan lösning skulle därför vara den bästa ur teknisk synpunkt, ett övervägande 
av en sådan läsare bör då ta med prisbilden i beaktning. 

HUR SKA DISPLAYEN PLACERAS OCH MONTERAS? 

Displayens  placerades  och monterades  inuti  skåpet men  på  så  sätt  att  denna  är  tillgänglig  för 
användaren även då skåpet är stängt. Detta löstes genom utskärning i dörr och innerdörr. 

ÄR  LJUSTORNET  OPTIMALT  UTFORMAT  FÖR  DESS  ÄNDAMÅL?  HUR  SKA  LJUSTORNET 

PLACERAS FÖR ATT UPPFYLLA SIN FUNKTION PÅ BÄSTA SÄTT? 

Ljustornets  utformning  gör  att  funktionen  uppfylls  och  placerar man  ljustornet  ovanpå  skåpet 
uppfylls  funktionen  på  ett  användarvänligt  sätt.  Dock  kan  ljustornet  integreras  mer  i  skåpets 
helhetsintryck genom att placera ljustornet liggandes ovanpå skåpet. 

VILKEN ÄR DEN BÄSTA PLACERINGEN AV KOMPONENTLÅDAN FÖR ATT MAXIMERA UTRYMMET 

I SKÅPET? 

Då  målet  varit  att  påverka  skåpet  så  lite  som  möjligt  och  samtidigt  inte  påverka 
förvaringsutrymmet nämnvärt placerades slutligen komponentlådan  inuti skåpet för att  i princip  inte 
påverka  skåpets  konstruktion  alls, och  samtidigt utnyttja det utrymme  som  finns bakom displayen. 
Komponentlådan  placerades  i  en  trumma  tillsammans med  displayen,  vilket  gjorde  att  dessa  två 
komponenter kan ses som en större gemensam enhet, vilket medför positiva aspekter vid montering, 
och även vid uppgradering för kunden, till exempel vad gäller displayens storlek från 12” till 15” eller 
vice  versa.  Hade  denna  frågeställning  tydliggjort  vad  som  var  viktigast,  utrymme  i  skåpet  kontra 
påverkan på skåpets konstruktion, kunde energi lagts på detta alternativ direkt. 

PÅ  VILKET  SÄTT  SKA  PLACERINGEN  AV  ANTENNERNA  SKE  I  SKÅPET  FÖR  ATT  SKAPA  BÄSTA 
MÖJLIGA FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN? 

Antennerna monteras  av  kunden  då  det  finns  olika  behov  för  olika  användningsområden. Det 
enda kravet som ställs på kunden är att antennerna inte får placeras närmare än 30 cm från varandra. 
Detta förmedlas till kunden genom en skriftlig manual. 

HUR KAN KABELDRAGNINGEN I SKÅPET LÖSAS PÅ BÄSTA ESTETISKA VIS SAMT SÅ ATT SKADOR 

PÅ KABLAGET UNDVIKS UNDER ANVÄNDNING? 

För att undvika skador på kablar bör kablarna dras skyddat. Detta löstes genom att dra kablarna i 
de  befintliga  bockningar  som  fanns  på  svephalvorna  och  i  skåpets  tak.  Detta  gav  inga  extra 
modifikationer på skåpet bortsett från ett fåtal hål som behövde tas ut för att kablarna ska kunna löpa 
fram till respektive mål. Utnyttjas dessa bockningar blir således kablarna helt dolda. 

Målet med att besvara de ovan nämnda frågeställningar som tagits fram kan anses som uppfyllt. 
Projektet hade som slutligt mål att ta fram en prototyp vilket inte har uppfyllts, dock har delmålet att 
ta fram en CAD‐modell, av sådan kvalité att möjliggöra en prototypframtagning i framtiden, uppfyllts. 

Det viktigaste kravet som X‐ponent uttryckt var att påverka skåpets ursprungliga konstruktion så 
lite som möjligt, vilket haft stort  inflytande under beslutsprocessen. Resultatet är ett sådant koncept 
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som påverkar skåpet ytterst lite, och de ändringar som gjorts påverkar inte skåpets användande utan 
ToolTracker‐systemet integrerat. Enda skillnaden är en vänsterdörr som måste bytas ut. 

Med de ovan nämnda redogörelserna kan målet ses som uppfyllt i största möjliga mån. De frågor 
som projektet skulle besvara har således besvarats, samt att viktiga krav har uppfyllts. 
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10 Slutsatser 
Det ursprungliga problemet var att integrera ToolTracker och dess komponenter i ett befintligt X‐

ponentskåp. För att  lösa detta var det tvunget att ta fram en ny  låskonstruktion för att klara de krav 
som ställts på den nya produkten. 

Dessa  problem  och  frågeställningar  kring  dessa  har  lösts  och  en  CAD‐modell  för 
prototypframtagning har tagits fram. Uppdraget kan därför anses som fullbordat. 

För att fått ett än mer kvalitetssäkrat resultat kunde QFD‐analyserna gjorts mer detaljerat, både 
med avseende på undersökningar kring konkurrerande produkter, vilket inte fanns möjlighet till under 
detta projekt, men också med avseende på åsikter om en icke existerande produkt. Lägger man där till 
en prototyp och en noggrann analys och utvärdering av denna ökar möjligheterna än mer för en lyckad 
produkt. 

Rekommendationer  till  X‐ponent  för  fortsatt  arbete  finns  redovisade  under  avsnitt  11: 
Rekommendationer till X‐ponent. 
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11 Rekommendationer till X‐ponent 
Detta avsnitt riktar sig främst till X‐ponent Stålinredningar AB. Här följer rekommendationer kring 

produkten i sin helhet och förbättringar som kan göras som legat utanför vårt område i detta arbete. 

Detta  projekt  har  tagit  liten  hänsyn  till  de  ekonomiska  aspekterna  utifrån  en  kunds  synpunkt, 
vilket kan vara en god rekommendation att göra som nästa steg, detta genom att till exempel utföra 
en  DFC‐analys  (Design  for  Cost)  för  att  kunna  reducera  produktens  pris  i  förlängningen.  Genom 
ytterligare utvecklingar av systemet, såsom att byta ut operativsystemet som  idag är Windows till en 
billigare men lika fullgod variant, till exempel Linux. 

Vill företaget ta fram ett skåp med denna låslösning utan ToolTracker‐systemet bör en RFID‐läsare 
baserad på PoE‐teknik användas, denna skulle nämligen möjliggöra detta på ett enkelt vis. En närmare 
undersökning av typ och standarder för en sådan bör därför utföras. 

En  prototyp  bör  ses  som  ett  naturligt  nästa  steg,  med  hjälp  av  en  sådan  kan  möjliga 
kvalitetsbrister upptäckas som  inte kan uppdagas med hjälp av en CAD‐modell. Brister som påverkar 
produktens  slutliga  kvalitetskänsla  upptäcks med  fördel med  hjälp  av  denna  prototyp.  Genom  en 
noggrann  analys  och  utvärdering  av  prototypen  och  därefter  eventuella  åtgärder  kan  produkten 
färdigställas för produktion. 

Möjliga brister som misstanke finns om är att innerdörren kan få en viss buktning på grund av det 
utskurna hålet, detta kan  lösas genom att en ram placeras  i detta område alternativt en förstärkning 
görs genom att sammanbinda innerdörren och dörren vid denna position. 

En lösning för att förhindra att slutblecket låses då fel dörr stängs först bör ses över, detta kan ske 
genom att använda någon form av sensorer som känner av detta och kommunicerar med slutblecket 
när detta ska låsas. 

En  begränsad  tidsintervall  för  öppning  bör  programmeras  till  slutblecken.  Till  exempel, 
användaren har  fem sekunder på sig att öppna dörrarna efter att denne har  loggat  in sig med RFID‐
kortet. 

För  att öka  systemets  kvalité  ytterligare  kan övriga  funktioner  läggas  till  genom  att mjukvaran 
utvecklas, till exempel kan sökfunktioner med mera implementeras. 

Se  över  monteringsalternativ  för  innedörrar.  Istället  för  att  svetsas  dit  kanske  popnit  eller 
fastskruvning kan vara ett alternativ, med avseende på förenkling av kabeldragning till RFID‐läsaren. 

Se över en lösning för att försegla de nya hålen för espanjoletten som tagits fram i botten och tak. 
Detta  skulle  innebära att X‐ponent  skulle  slippa  tillverka olika bottnar och  tak  för hela  sortimentet, 
skåp utan ToolTracker kan således  tillverkas av samma komponenter. Det skulle även underlätta  för 
kunder som i framtiden eventuellt vill uppgradera till den framtagna låskonstruktionen. 
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12.4  FIGURER 

Figur 1.4. Verktygsskåp X‐102 ur X‐ponents produktkatalog. 

X‐ponent Stålinredningar AB, Produktkatalog 

http://www.x‐ponent.se/verktygsskap.asp (2010‐03‐15) 

 

Figur 6.1. Schematiskt exempel på ett funktionsträd. 

Kurshemsida för industriell produktutveckling, 

http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0180/index.htm (2009‐11‐23). 

 

Figur 6.2. Beskrivning av funktionsträdets struktur. 

Design och produktutveckling: Funktionsanalys, 

http://ullvitorget.koping.se/~obm/produktdesign/funktionsanalys.htm (2009‐11‐23). 

 

Figur 6.3. QFD‐matrisens uppbyggnad. 

QFD Summary, http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~jadalow/seng613/qfd_hoq.gif (2009‐12‐03). 

 

Figur 7.2. Assas E‐motion, exempel på hur RFID‐lås fungerar för dessa låskonstruktioner. 
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http://www.assa.se/Other/ASSA/Products/Produktblad%20svenska/Industril%C3%A5s/M2246.08
11‐ASSA‐OEM‐produktblad‐ASSA‐Skaplas.pdf (2010‐02‐24). 

 

Figur 7.5. Exempel på befintliga låslösningar. 

ASSA AB, http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkter/?groupId=4102 (2009‐12‐04). 
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Figur 7.14. Alternativ utformning på ljustornet. Där tornet kan placeras stående eller liggande. 

Boxco, 
http://www.boxco.se/app/projects/boxco/images/2009_Catalogue_ENG_%20Signaltowers.pdf 
(2010‐02‐24). 

 

Figur 8.1. Bild på ett STEP35 elslutbleck från STEAB. Fallet är markerat som 1. 

STEAB, Stendal El AB, http://www.steab.se/ (2010‐03‐11). 

 

Övriga figurer är framtagna på egen hand.
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1 Företagspresentation 
X‐ponent  stålinredningar AB  grundades  1937  av  järnhandlare C  J Höglund  i  Sundsvall. Vid den 

tiden  tillverkades  butiksinredningar  för  järnhandelsbutiker.  I  slutet  av  femtiotalet  lanserades  den 
perforerade plåten med  fyrkantshål  för  försvaret och  industrin. 1979  flyttade X‐ponent  till nybyggda 
lokaler strax söder om Sundsvall. 1996 köptes X‐ponent och dotterbolaget GG Widlund AB av Ewert 
Johansson.  I  dagens bolagsordning  är ToolTracker AB moderföretaget  i  koncernen,  som bildades  år 
2004 .  År 2000 flyttade X‐ponent från Sundsvall till Eskilstuna. 

X‐ponent Stålinredningar AB är ett företag som tillsammans med GG Widlund AB är dotterbolag 
till moderbolaget ToolTracker AB som idag verkar som förvaltningsbolag. X‐ponent tillhandahåller idag 
verkstadsinredningar  där  t.ex.  verktyg  kan  förvaras  för  att bidra  till  en mer  ordningsam miljö.  Idag 
arbetar tio anställda på företaget. Kunderna är uppdelade i två grupper där hälften kan räknas till den 
fordonsrelaterade industrin, Scanias och Volvos tillverkande fabriker i huvudsak, och den andra hälften 
kan  räknas  till övriga direkta kunder. X‐ponent har även samarbetspartners bland Scanias och Volvo 
lastvagnars metodverkstäder som provar produkterna för godkännande. Omsättningen under 2008 var 
15 Mkr. 

ToolTracker,  som  produkten  ser  ut  idag,  har  utvecklats  under  1,5  års  tid  av  X‐ponent.  Från 
oktober 2008 är Fredrik Pettersson anställd  i X‐ponent som ansvarig produkt och utvecklingschef för 
ToolTracker konceptet. 

I dagsläget är ToolTracker AB enbart ett förvaltningsbolag, så detta examensarbete tillhandahålls 
av X‐ponent Stålinredningar AB.

http://www.ggwidlund.com/�
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1 Ganttschema 
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2 Gruppkontrakt 
Bakgrund 

Kursen  som  läses  för  närvarande,  KPP305  –  Examensarbete,  Produktutveckling,  innefattar  ett 
projektarbete under 20 veckor, som utförs av två personer. Då vi arbetar i grupp så är vi överens om 
att ett gruppkontrakt skall tecknas. 

Allmänt 
En förutsättning för att vara medlem i denna projektgrupp är att detta kontrakt lästs igenom och 

godkänts. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret  för  att  arbetet  genomförs och producerar  ett  gott  resultat  tas  kollektivt  av  gruppen. 

Vidare delas ett speciellt ansvar ut till vissa ansvarsområden som anses som extra viktiga  i projektet. 
Projektet  leder  och  styrs  av  båda  gruppmedlemmarna.  Gruppmedlemmarna  tilldelas  specifika 
områden att ta ansvar över samtidigt som vissa områden styrs av båda medlemmarna. 

Tvister/Beslutsfattande 
Eventuella tvister  löses genom diskussion  i gruppen. Kan tvisten  inte  lösas med dessa medel kan 

en yttre person konsulteras för att lösa problemet. Skulle en tvist resultera i en så allvarlig konflikt att 
gruppen ej kan  lösa det på något av de ovanstående sätten måste examinatorn för kursen kontaktas 
och konsulteras i frågan. 

Arbetstid 
Arbete med  projektet  regleras  i  första  hand med  hjälp  utav  ett Gantt‐schema  och  via  skriftlig 

fastställd arbetstid. Arbetstiden  kan  justeras muntligt  varefter projektet  fortskrider, dock  ska  större 
förändringar dokumenteras. Raster tas enligt muntlig överenskommelse. 

Arbetsformer 
Gruppen beslutar muntligen på vilken form arbetet skall utföras. Arbetet värderas huvudsakligen 

utefter resultat och inte efter vart arbetet är utfört. Om en medlem har en önskan om arbetsform kan 
denna diskuteras  i gruppen varefter beslut fattas om det är acceptabelt för gruppen. Grundregeln är 
att försöka anpassa arbetsformen utefter de individuella önskemålen i gruppen så långt som detta är 
möjligt.  

Kontakt 

Kontakt med handledare sköts gemensamt av gruppens medlemmar, för att säkerställa att båda 
kan närvara vid möten etc. 

Giltighet 
Kontraktet gäller från 2009‐09‐01 till och med kursens avslutande. Kontraktet kan annulleras med 

separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet avbryts eller om medlemsantalet ändras. 

 

Sebastian Andreas Hyttsten
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3 Frågor Tekniska Mässan 
Branschorganisation/sektor:____________________________________________________ 

Mailadress för ev. följdfrågor: __________________________________________________ 

Ser du något användningsområde för er med TT? JA NEJ 

 

Vad tyckte du om ToolTracker rent allmänt som produkt? 

 

Finns det något du skulle vilja ändra eller förbättra med öppningen av skåpet? 

 

Automatisk öppning värd högre kostnad? 

 

Har du några synpunkter på när man hänger in produkter i skåpet? Ser du något man kan förbättra 
med inhängningen/placering av inredning? 

 

Vilken  lösning skulle du vilja att  låset har när man stänger dörren? Tidsfördröjning, direkt  låsning 
eller låsa manuellt? Ska TT ge ifrån sig ljud för att bekräfta låsning. 

 

Är placering av komponenter bra? Display? Kostnad kontra synlighet utifrån? 

 

Placering av ljustornet, ska man kunna välja det själv? 

 

Var  de  visuella  uttrycken  från  ljustornet  tillräckliga?  Skulle  du  vilja  se  ett  annat  ljustorn  typ 
liggandes på ovansidan, eller det befintliga? 

 

Är ett  liknande skåp med enbart  låskonstruktionen, d.v.s. utan ToolTracker  i, kopplad till en RFID‐
läsare intressant? 

 

Övriga synpunkter
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4 Affärsplan – ToolTracker 

ToolTracker  
Box 625 631 08 ESKILSTUNA 

Besöksadress: 
Nystrandsgatan 27   
www.tooltracker.se 
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AFFÄRSIDÉ  

Tooltracker… ett steg mot en bättre ordning  

VÅR IDENTITET  

Vår strävan är att kunderna ska uppleva oss som ödmjuka och trovärdiga. Kunden skall 
känna att vi har förmågan att sätta oss in i deras verksamhet, förstå problem och 
eventuella önskemål. Därefter kan vi komma med förslag och förbättringsåtgärder.  

Det ska märkas att vi tänkt till och att vårt erbjudande tillför det lilla extra.  

FÖRETAGETS KÄRNVÄRDEN  

• Ödmjuka  
• Trovärdiga  
• Affärsmässiga  
• Stabila  

PRODUKTENS NYCKELORD  

• Spårbarhet  
• Användarvänlighet  
• Enkelhet  
• Pålitlighet  
• Tidsbesparing  
• Kostnadseffektivt  
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PRODUKTEN  

TOOLTRACKERS UNIKITET  

Vi har idag ett marknadsförsprång som vi måste ta till vara på, vi måste även förvalta detta 
försprång genom att vidareutveckla Tooltracker med nya funktioner och ge oss in i nya 
marknader.  

PRODUKTER  

Tooltracker finns idag i ett utförande med 2st antenner som vardera kan hantera maximalt 
8st föremål, det första steget som vi vill uppnå inom snar framtid kunna erbjuda kunderna 
4 antenner per enhet och upp till 14 föremål/antenn.  

Vi kommer primärt att sälja Tooltracker enligt följande modell:  

Tooltracker standard  
Stand alone enhet med 2st antenner som standard.  

Denna är en instegsvariant som säljs till fastpris med vissa tillvallsmöjligheter, kunden 
kan sedan uppgradera denna till Enterprise.  

Tooltracker Enterprise  
Nätverkskopplad enhet med 4st antenner som standard.  

Denna är en fullvärdig variant till större kunder som vill ha flera enheter och mer 
funktionalitet, denna säljs via offert.  

PRIS 



Mälardalens högskola 

S. Alm & A. Hyttsten    BILAGA 4 

B7 

 

Under resans gång har vi fått många konkreta önskemål om framtida funktioner, dessa 
utvärderas och prioriteras efter kostnad, intäkter och antal kunder som efterfrågar
funktionen.  
  
Vi för diskussioner idag med flera företag som vill ha nya funktioner, vi delar då på 
kostnaden för att utveckla dessa funktioner. Kunden får en lösning som passar deras behov 
och vi kan i sin tur lägga in denna som en tillvalsfunktion i Tooltracker.  
Exempel på framtida funktioner:  

• Utökad kalibrering  
• Sökfunktion för multipla lokationer  
• Modul antenn  
• Singelantenn  

Eftersom Tooltracker är modulbaserat system är det väldigt enkelt att lägga till nya funktionaliteter. 

TJÄNSTER  

Vi skall även erbjuda kunderna olika tjänster såsom service och support, installations
hjälp mm. Dessa tjänster kommer att säljas både som avtal men även som enstaka
insatser.  
När vi anställer en tekniker kommer detta att vara en stor del av dennes uppgifter,
tjänsterna skall även täcka stora delar av kostnaderna för denna person.  
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PATENT, CE VERIFIERING  

Innan vi kan släppa Tooltracker på marknaden måste vi verifiera och certifiera den, detta
görs via ett certifierat testorgan.  

Vi kommer att utföra testerna enligt följande normer för att CE märka Tooltracker:  
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 MARKNAD  

KUNDERNAS BEHOV  

• Ordning och reda, företag har idag problem att mycket tid går åt att leta efter 
verktyg eller produkter som inte finns på sin plats, enligt vissa studier går ca 
1tim/anställd/vecka åt att leta efter verktyg/produkter som inte är på sin plats.  
• Man har idag svårt att uppfylla dom krav som ställs på kalibrering via t.ex. ISO. 
• Spårbarhet kopplat till t.ex. arbets-/serviceordrar, man vill kunna spåra vilka 
verktyg som används till olika jobb.  
• Enkelt kunna se användningsintervaller, man har svårt att göra effektiva inköp 
för att man inte har någon historik.  
• Saker försvinner.  

HUR NÅR VI KUNDERNA  

Vi jobbar idag primärt på X-ponent´s kundreskontra genom uppsökande försäljning, vi 
medverkar även på mässor och olika event.  

Vissa leverantörer marknadsför Tooltracker aktivt, påsikt ser vi dessa som framtida återförsäljare. 

Vi har även valt att placera ut Tooltracker på vissa strategiska referenskunder där det 
passerar mycket potentiella nya kunder.  

TOOLTRACKER KONKURRENTFÖRDELAR  

Den största konkurrentfördelen vi har är att vi är först, ingen har sett en liknande lösning 
tidigare. Detta måste vi ta tillvara på och snabbt etablera oss på marknaden, samtidigt 
som vi utvecklar produkten och tar nya marknader och branscher  

FÖRSÄLJNINGSMODELL  

För att säkra kvaliteten på försäljningen så kommer vi primärt tillsammans med ett par 
utvalda partners att stå för försäljningen själva.  

Vi kommer att utforma säljutbildningar och utveckla fler försäljningskanaler.  

Mer information om hur vi ser på marknaden finns i Tooltrackers marknadsplan.  
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 KONKURRENTER  

Vi har identifierat några som vi ser som möjliga konkurrenter, dessa bevakar vi aktivt.  

Safe Tool  

x  

Glasögon  

x  

Nyckelskåp  

x  

ToolWatch www.toolwatch.com  

x  

KTH (Cramo?)  

x  

STRATEGI  

• Aktivt bearbeta kunder och potentiella återförsäljare  
• Medverka på mässor och olika nätverk  
• Etablera Tooltracker på marknaden, Sverige – Europa-USA  
• Referensanläggningar på strategiska kunder  
• Demoanläggningar  
• Referenskunder  
• Bearbeta kvalitetskonsulter som i sin tur kan rekommendera slutkund  
• Arbeta upp försäljningsled och återförsäljare  
• Kontinuerligt utveckla produkten för att täcka nya behov marknader  
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VISION  

TOOLTRACKER OM 5ÅR  

Vi är säkra på att Tooltracker inom fem år kommer att vara ett begrepp, kalla det för en 
kvalitetsstandard inom segmentet ”Ordning & Reda” med RFID teknik, tekniken har framtiden 
för sig.  
Tooltracker kommer att vara ännu mer utvecklad om fem år. Flera moduler kommer att 
utvecklas inköpsstöd, kalibrering, serviceordrar är moduler/funktioner som kunderna 
efterfrågar redan idag.  
Vi kommer även att ha moduler för integration mot kundernas befintliga system, en 
webbaserad modul för att boka verktyg, kolla status inför en bestämd serviceåtgärd. Var 
finns just detta instrument, viken tavla ort mm.  

Utvecklingen inom företag är att tillgänglighet genom god ordning och överblickbarhet är 
mycket viktigt. Verktyg & Instrument är idag ofta multifunktionella och därmed kan 
användas till flera olika ändamål, därmed också dyra i inköp o underhåll.  

Vikten av att ett återlämnat verktyg är i brukligt skick är mycket viktigt. Annars blir det 
störningar som kostar pengar och irritation.  
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UTRUSTNING  

Eftersom vi köper in montering idag så behövs ingen utrustning i större utsträckning och
vi räknar heller inte med att det kommer att behövas inom överskådlig framtid.  

KONTOR  

Kontor hyrs idag från X-ponent.  

LAGER  

Lagerplats finns att hyra från X-ponent  

UTRUSTNING, INVENTARIER  
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HOT OCH MÖJLIGHETER / SWAT  

Styrkor Svagheter  

Etablerade kundkontakter. Kompetens inom RFID.  

Aktiviteter för att använda styrkorna  

Bra kundrelationer som ger behov och feedback.  

Möjligheter  

Bra relationer med forskare och nätverk  

Aktiviteter för att nyttja möjligheterna  

Främja samarbetsprojekt  

Aktiviteter för att säkra oss mor svagheterna  

Samarbetsavtal med kompetenta 

leverantörer. Utbilda och rekrytera egen 

personal.  

Hot  

Bli ”omkörda” av kapitalstarka konkurrenter.  

Aktiviteter för att skydda oss mot hoten  

Marknadsetablering. Vara först 

samt bibehålla försprånget.  
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 EKONOMI  

RESULTATBUDGET  

3 års Prognos Tooltracker  

Antal sålda 
enheter 
Omsättning 
Personal Repr 
Transport Lokal 
hyra Utveckling 
Marknadsföring  

Periodisering 
Återbet. Övriga 
kostnader 
Räntekost  

Utgifter 
Intäkter 

Sa  

LIKVIDITETSBUDGET  

 

Resultatbudgeten samt likviditetsbudgeten presenteras utförligare i Budget Tooltracker 2009.  

 
2009  2010  2011  Total  
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INKÖP  

LEVERANTÖRER  

Vi har idag två leverantörer för respektive område, vi jobbar ständigt med att förbättra och
förenkla denna process.  

Vid nyutveckling försöker vi att på ett tidigt stadium involvera leverantörerna för att få
tillgång till dess special kompetens.  

FÖRETAGETS KVALIFIKATIONER  

Här finns det mycket synergier att hämta från X-ponent som sedan 1930-talet jobbat med 
system som hjälper företag att hålla ordning på saker och ting.  

Här jobbar vi på befintligt kundreskontra med etablerade kontaktpersoner och
nätverk. En stor del av marknadsföring och aktiviteter kommer att göras
tillsammans.  
En annan fördel är att även andra kontakter såsom bank, redovisning redan är etablerade. 

PERSONAL  

VÄXA MED KUNDERNA  

Idag har vi en person som är dedikerad att jobba med Tooltracker, 
marknadsföring, produktutveckling, projektledning . Viss marknadsföring 
sker även från X-ponent.  
Det som styr tillväxttakten är naturligtvis primärt orderingången, dock är vår förhoppning
är att kunna börja anställa en tekniker under 2010 samt ytterligare en säljare under
2011.  
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ToolTracker  
Box 625 631 08 ESKILSTUNA 

Besöksadress: 
Nystrandsgatan 27   

www.tooltracker.se 
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5 Företag och produkter i konkurrentanalysen 
SAFETOOL CONTAINER SYSTEM 
http://www.safetool.se/produkter/cs.asp 
Ett företag som riktar in sig på byggsektorn. Tjänsten använder sig av RFID teknik, men deras koncept 
är mer för att hindra obehöriga personer att komma åt och stjäla verktyg. Deras system innebär att 
man kan se vilka verktyg som tagits ut ur deras container genom en GPRS‐signal till en central server. 
SCANDINAVIAN SAFE: 
http://www.scandinaviansafe.se/ 
Detta företag har lagt stor vikt på säkerhetsklassade skåp. 
TOOLWATCH: 
http://www.toolwatch.com/products.htm 
ToolWatch har ett system för att följa och se över lager och produkter som man har taggat. Dock är 
detta företaget fortfarande väldigt inne på att använda streckkoder, då de är billigare och antagligen 
mer användarvänligare för deras syfte. Deras system kommer att uppgraderas under 2009 så deras 
läsare också klarar av RFID. 
PROX SAFE (SVENSKA PASSERSYSTEM): 
http://www.svensktid.se/passersystem/nyckel.htm 
Ett nyckelskåp som använder sig av både streckkod och RFID teknik. Alla verktyg/nycklar/material är 
kopplade till en key tag som man sätter fast i skåpet/väggen. 
ARKIVEXPERTEN: 
http://www.arkivexperten.nu/ShowProduct.aspx?prodid=260 

Ett skåp som kan öppnas med RFID. 
KEYSAFE (ASSA): 
http://www.brasecurity.se/KEYsafe.htm 
Finns i olika utförande, dock är alla väldigt stora och massiva. Klarar 125kHz/13,56Mhz. 
KORTSYSTEM‐LERUM: 
http://www.kortsystem‐
lerum.se/show_prodkat.asp?ID=1195&ID2=2694&ukatID=1195&sprak=svenska 
http://www.kortsystem‐
lerum.se/show_prodkat.asp?ID=1180&ID2=2694&ukatID=1180&sprak=svenska 
Diverse lösningar för skåp. 
ASSA E‐MOTION: 
http://www.assa.se/Other/ASSA/Products/Produktblad%20svenska/Industril%C3%A5s/M2246.0811‐
ASSA‐OEM‐produktblad‐ASSA‐Skaplas.pdf 
Skåplösning av ASSA. 
ACSS: 
http://www.acss.se/lås‐till‐förvaringskåp‐rfid‐nyckel‐och‐kod‐139.asp 
Lösningar på förvaringsskåp. 
IDSÄKERHET: 
http://www.idsakerhet.se/forvara‐nycklar.shtml 
Nyckelskåp med RFID inloggning. 
TEXI: 
http://www.texi.biz/index.php 
Ett ordning och reda system för sjukhuskläder. 
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http://www.texi.biz/index.php�
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6 Funktionsanalys 
6.1  REGLERA TILLTRÄDE TILL X‐PONENTSKÅP MED HJÄLP AV RFID 
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Begrepp   Förklaring  

Motverka obehörig öppning   Skåpet ska endast ge tillträde till personer med behörighet. 

Påtvinga identifikation  För att känna igen behörig person måste en identifikation ske. 

Äga reglerbart motstånd  Motståndet som håller skåpdörren stängd ska kunna förflyttas. 

Möjliggöra ID‐läsning 
För att kunna läsa den uppvisade identifikationen måste någon 
typ av läsare finnas. 

Äga databas  Kontroll av identifikationen sker i en databas.  

Erbjuda låsfunktion  För att reglera tillträdet till skåpet bör en låsanordning finnas. 

Visa ID  Användaren identifierar sig. 

Läs av ID  Skåpet läser av identifikationen med hjälp av RFID. 

Uppvisa ID‐handlingar  ID‐handling = passerkort i detta fall. 

Äga ID‐läsare  På skåpet kommer en RFID‐läsare sitta. 
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6.2  REGLERA TILLTRÄDE TILL SÄRSKILT UTRYMME 
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Begrepp   Förklaring  

Inneha alternerande mekanisk spärr  Spärren måste alternera för att dels kunna låsa ett utrymme 
och dels kunna öppna detsamma.  

Äga statiskt motstånd  Den  mekaniska  spärren  måste  bestå  av  ett  statiskt 
motstånd.  

Tillåta rörelse  För  att  spärren  ska  kunna  alternera  måste  den  kunna 
förflytta sig.  

Tillåta frigång  Rörelsen som möjliggörs kräver ett utrymme.  

Tillåta kraftpåläggning  Det  ska  vara möjligt  att  lägga  på  en  kraft  för  att  påverka 
motståndet.  

Horisontell  Rörelse ska kunna ske i X‐led.  

Vertikal  Rörelse ska kunna ske i Y‐led.  

Cirkulär  Rörelse ska kunna ske i X och Y‐led samtidigt.  
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7 QFD 
7.1  QFD FÖR LÅSBART VERKTYGSSKÅP 
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7.2  QFD FÖR ORDNING OCH REDA SYSTEM FÖR VERKTYG 
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8 Kravspecifikation 
KRAVSPECIFIKATION FÖR INTEGRERING AV TOOLTRACKER I X‐PONENTSKÅP 

Produktbeskrivning 
ToolTracker är ett system framtaget för att skapa en mer strukturerad arbetsmiljö. 

Befintlig produkt 

ToolTracker  fungerar på  så  sätt att en användare  loggar  in  i  systemet med  sitt personliga 
passerkort,  genom  att placera detta  i närheten  av  antennen. På ToolTrackers PC  visas då 
vilka verktyg personen har behörighet  till. När personen checkar ut ett verktyg  registreras 
detta i en befintlig databas. Skulle användaren checka ut ett verktyg den inte är behörig till 
går en ljussignal ut från ljustornet, samt att en ljudsignal börjar ljuda. Detta sker även om ett 
verktyg tas från systemet utan att en inloggning skett. 

Planerad produkt 

Målet med projektet  är  att  integrera  ToolTracker  i ett befintligt X‐ponentskåp  samt  förse 
skåpet  med  en  RFID‐läsare  för  inloggning  i  ToolTracker‐systemet.  Detta  medför  en 
genomgång  av  komponenternas  placering  i  skåpet,  för  att  skapa  en  effektiv  och 
användarvänlig miljö.  Införandet av RFID‐läsaren  innebär att vi kommer att behöva se över 
befintlig  låsmekanism och eventuellt modifiera denna  för att den  ska klara ett  samarbete 
med läsaren som kommer att sitta på utsidan av skåpet och fungera som inloggningsstation 
och upplåsningsenhet. 

Begreppsförklaring till kravspecifikation 

Användare – Den/de personer som slutligen använder produkten. 

Kund – Beställare av produkten. 

Låskonstruktion – Låsmekanism + RFID‐läsare. 

Låsmekanism – Enbart den mekaniska låsfunktionen i skåpdörren. 

RFID – Radio Frequency IDentification. 
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1. Marknadsbedömning 

1.1. Vilka marknader ska produkten levereras till? 

• Produkten ska i första hand levereras till kunder belägna inom industrin. 

• Produkten ska kunna levereras till kontorsmiljöer. 

1.2. Vilka volymer blir aktuella? 

• Produkten förväntas inledningsvis säljas i 10‐15 exemplar/år. 

1.3. Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få? 

• Produkten förväntas finnas till försäljning tills den inte längre uppfyller 
kundernas krav på ett lämpligt sätt. 

1.4. Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 

• Produkten kommer i stort sätt uteslutande säljas i standardutförande med 
vissa valmöjligheter för kunden. 

1.5. Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter. 

• Det finns inga liknande motsvarigheter på dagens marknad att jämföra med. 

• Jämförelse med låsbara skåp utförs separat. 

• Jämförelse med ”ordning och reda”‐system utförs separat. 

 
2. Produktkrav 

2.1. Marknadskrav omsatta till produktkrav 

2.1.1. Prestandakrav 

• Användaren ska låsa upp skåpet med passerkort och samtidigt loggas in i 
systemet. 

• Inloggningen ska ske via en RFID‐läsare. 

• Användaren ska loggas ut från systemet när dörren stängs. 

• Skåpet ska vara låst när dörren stängs. 

• RFID‐läsaren ska klara 13,56 MHz (HF). 

• Lästiden för ett objekt vid antennerna får vara max 1 sekund. Antennerna gör 
idag 30 läsningar per sekund. 

• Skåpets bredd ska vara 102 cm (X‐102). 

• Måttändringar på skåpet får inte medföra en kritisk tyngdpunkt för 
produkten, skåpet får inte riskera att välta när det är fullt. 

• Undvik ändringar på mått för skåpet så mycket som möjligt, då det i vissa fall 
kan få konsekvenser för andra produkter i X‐ponent Stålinredningar AB:s 
sortiment. 

• Det måste finnas minst 5,5mm plåt utifrån en bockning. 
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• Placeringen av komponenter i skåpet ska täcka upp så lite upphängningsplats 
som möjligt. 

• Förändringar får inte medföra en förhöjning av ljudnivån från skåpet. 

• Önskvärt med en seriell anslutning till ljustornet. 

• Önskvärt att kunden kan placera ljustornet var denne önskar. 

• Önskvärt att låskonstruktionen fungerar utan ett ToolTracker‐system med en 
RFID‐lösning. 

2.1.2. Livslängdskrav 

• Produktens livslängd uppskattas bli minst 5‐10 år, elektroniken uppskattas bli 
den komponent som fallerar först, före de rörliga delarna i skåpet. 

• Låset och dess komponenter ska klara minst 200 000 öppningar. (100 
öppningar/dag x ca 200 dagar/år x 10 år (produktens livslängd)). 

2.1.3. Miljökrav (miljön produkten används i, temp, fukt o.s.v.) 

• Produkten ska kunna verka problemfritt i en verkstadsmiljö. 

• Produkten ska tåla ett oömt användande. 

• Produktens användning och egenskaper ska inte begränsa att den inte kan 
användas i kontorsmiljö. 

• Strålning från antennerna ska klara kraven för en kontorsmiljö. 

2.1.4. Tillförlitlighetskrav 

• Manuell upplåsning utan RFID‐lås ska vara möjlig under spänningsbortfall. 

• Den manuella upplåsningen ska vara begränsad med nyckel. 

• Komponentlåda ska placeras så manipulering av obehörig person inte är 
möjlig. 

• Upphängning av verktyg på insidan av dörrarna ska alltid vara möjlig. 

• Ljustornet ska ha god synlighet. 

• Förändringar på skåpet inklusive låskonstruktionen får inte medföra en 
försämring av skåpets nuvarande kvalité. 

• Kablar ska dras inuti dörrarna så att användare inte har åtkomst till dessa. 

• De elektriska kablarna ska placeras och kapslas så att personskada inte kan 
inträffa. 

• Antennerna måste sitta minst 30 cm från varandra inuti skåpet för att inte 
störa varandra. 

• Det är önskvärt att se verktygsstatusen på displayen utan att behöva öppna 
dörrarna. 

• En önskvärd funktion är att söka bland verktyg vid de fall då fler skåp ingår i 
samma miljö. 
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• Önskvärt att komponentlådan inte sitter i själva skåputrymmet, utan placeras 
i ett dolt utrymme. 

 
2.1.5. Krav på material 

• Hyllor med inbyggd antenn får inte vara i metall. 

• Skåpet tillverkas i 1,5 mm plåt. 

2.1.6. Ytbehandling, ytstruktur 

• Skåpet ytbehandlas med en färgad pulverlack.  

• Dagens ytbehandling tål inte utomhusbruk, utan börjar rosta efter en viss tid. 

2.2. Lagstiftningskrav som skall beaktas 

• Inga lagstiftningskrav angående elsäkerhet finns att uppfylla för denna produkt 
för X‐ponent Stålinredningar AB. 

• Alla krav kring elsäkerhet uppfylls av extern part som sköter monteringen av 
berörda komponenter. 

2.3. Standarder och normer som skall uppfyllas 

• RFID‐läsaren bör klara de vanligaste RFID‐standarderna (I‐Code, ISO15693 och 
MiFare, ISO14443). 

2.4. Krav på certifiering, typgodkännande, typprovning och liknande 

• Ändringar på produkten får inte medföra konsekvenser för CE‐verifieringen av 
ToolTracker. 

2.5. Kostnadsramar 

• Den materiella kostnaden för skåpet bör inte överstiga 5000 SEK. 

• Monteringskostnaden förväntas bli ca 800 SEK (2 timmar á 400 SEK). 

• Den slutgiltiga produktionskostnaden för hela produkten bör inte överstiga 37 
400 SEK. 

• Det slutgiltiga försäljningspriset för produkten kommer vara ca 70 000 SEK. 

 
3. Service och reservdelar 

3.1. Krav på serviceverkstäder 

• Service kommer ske på plats hos X‐ponent Stålinredningar AB. 

• Reparationstiden beräknas bli upp till 3 veckor inkl. beställningstid av nya 
reservdelar. 

3.2. Krav på reservdelshållning 

• X‐ponent Stålinredningar AB planerar att till viss mån tillhandahålla och 
lagerföra reservdelar. 
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4. Dokumentation 

4.1. Hur skall tillverkningsunderlaget struktureras och dokumenteras? 

• Ritningar tas fram av konstruktör hos X‐ponent Stålinredningar AB enligt deras 
nuvarande standard. 

• För att en ritning ska kunna tas fram behövs en solidmodell framtagen i 
SolidWorks, vilken lämnas över till konstruktören i digitalt format. 

4.2. Krav på skötsel‐ och serviceinstruktioner 

• Underlag till monteringsanvisningar ska tas fram. 

• Manual till användaren finns framtagen, monteringsanvisningarna ska 
överensstämma med denna manual. 

4.3. Säkerhetsföreskrifter 

• Manualen berättar hur en säker användning bör ske. 

4.4. Marknadsförings dokumentation; kataloger, broschyrer och liknande. 

• Bilder tas fram av X‐ponent Stålinredningar AB efter att produkten 
färdigställts. 

 
5. Packning och emballage 

• Skåpet kommer packas enligt nuvarande procedur. 

• ToolTracker packas separat. 

 
6. Återvinning 

• Det ska vara möjligt att separera material, metall för sig och elektronik för sig. 

• Plomberade skruvar eller liknande lösning ger tillgång till att demontera 
produkten. 

• Det ska vara möjligt att demontera ToolTracker‐komponenter (antenner, 
komponentlåda och PC). 

 
7. Specifika krav 

• Montering av ToolTracker i X‐ponentskåp ska kunna utföras av kund då den 
levereras separat. 

• RFID‐läsaren kommer monteras av X‐ponent Stålinredningar AB. 

• Det är önskvärt att monteringen av RFID‐läsaren kan monteras av kund. 

• Önskvärt att kunden kan montera den nya låslösningen.
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9 Konceptgallring 
URVAL ‐ Definitioner av konceptklassning 

Begreppsdefinitioner: 

Fall ‐ Den komponent som placeras i motståndet.  

Motstånd ‐ Den komponent som fallet placerar sig i och tar upp kraft. (När dörren är låst) 

Balk – Överdelen av skåpet som är bockad och där man kan införa ett motstånd eller fall. 

FUNKTION 1. AUTOMATISK MEKANISK LÅSNING  

1. Låsning i dörr centralt i y‐led (motstånd sitter i dörr). 
2. Låsning i skåp centralt i y‐led (motstånd sitter i skåp). 
3. Låsning dörr till dörr, dörrarna låser fast varandra. 
4. Låsning i dörr i ytterläge. 

Z:  Efter  idégenereringen  har  vi undersökt befintliga  lösningar och då  kommit underfund 
med att de mest använda  låslösningarna använder sig av en återfjädrande kraftöverföring 
för att låsa (exempel: fall i dörr). De koncept vi tar fram måste därför lösa detta problem. 

FUNKTION 2. AUTOMATISK UPPLÅSNING 

A. Släppning – Motståndet ändrar läge, för att möjliggöra frigång för fallet (exempel: 
elektromagnetiskt slutbleck). 

B. Förflyttning – Fallet ändrar läge, för att möjliggöra frigång för sig själv. 

FUNKTION 3. MANUELL MEKANISK UPPLÅSNING 

X. Mekanisk rörelse – Kraft som appliceras av användaren för att möjliggöra öppning av dörren. 
Genom att ändra läge på motståndet för att möjliggöra frigång för fallet. 

Y. Mekanisk rörelse – Kraft som appliceras av användaren för att möjliggöra öppning av dörren. 
Genom att frigöra fallet. 
 
 
 
 

De  koncept  som  inte  uppfyller  Z  har  vi  ej  gått  vidare med  innan  vi  löst  detta,  i  undantagsfall  kan 
koncept finnas på div. funktioner. 

Koncept som bygger på funktion 1.4 har lagts ner på grund av tekniska argument. 
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= Koncept som uppfyller samtliga krav för att fungera rent teoretiskt 

= Nerlagda koncept 

 

Koncept som tas till Pugh matrisen: 

Koncept  Pugh #  Beteckning Kommentar 

1  1  1.B.Y 
Fiskekrok: Krokar kommer upp ur golv och in i dörr genom 
rotation. 

2.a  2  2.B.Y 
Hakar i tak: Stång rör sig vertikalt genom en 
kraftpåläggning och hakar i ett låsbleck. 

2.b  3  2.B.Y 
Hakar i tak: Samma som 2.a, fast låsningen i nedre delen 
ser något annorlunda ut. 

2.c  4  2.B.Y 
Hakar i tak: Återfjädrande fall som hakar fast i bleck och 
genom en sidledsrörelse friläggs fallen för öppning. 

5.a  5  2.B.Y 
Espanjolettlösning: återfjädrande fall i båda ändar som 
dras upp via en motorlösning i espanjolettens mitt. 

5.b  6  2.A.Y  Espanjolettlösning: Dagens lösning. 

5.c  7  1.A.X 
Espanjolettlösning: Dagens lösning inverterad, låsblecken 
fästs i espanjoletten. 

9  8  2.B.Y 
Slutbleck: Använder dagens slutbleck, dock med en annan 
förflyttning av piggarna. 

11.c  9  2.A.X 
Cylinder med spår: Cylinder fästs i dörren, spår i cylindern 
möjliggör låsning och rotation av cylindern möjliggör 
upplåsning. 

14.a  10  1.B.Y 
Hake i dörrhål: En fjädrande haklösning i över och 
underkant i regeln. 

16  11  23.A.Y 
3‐punktslås + slutbleck: Som dagens lösning, kompletterad 
med ett tredje fall i dörrens centrum. 

17  12  2.A.Y 
Slutbleckspigg: Slutbleck som återfjädras för stängning, 
och när signal läggs på dras låsregeln undan för att kunna 
öppna dörren. 

18.a  13  23.B.Y 
Låsbleck i regel: Fallet låses fast från dörr till dörr samt i en 
låsregel i skåpet. Manuell öppning sker genom en 
batteridriven motoröppning. 

18.b  14  23.B.Y 
Låsbleck i regel: Samma funktion som 18.a, dock sker den 
manuella öppningen genom en mekanisk rotation. 

19.b  15  2.B.X 
Solenoidlås: Återfjädrande låshus, som öppnas mha en 
signal, för att lösa en manuell öppning måste en extern 
fristående energikälla kopplas till, ex batteri. 
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10 Pugh  

10.1  PUGH‐MATRIS – DISPLAYPLACERING 
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10.2  PUGH‐MATRIS 1 – LÅSKONSTRUKTION 
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Koncept + # 
# 

Pugh 
Fiskekrok 1  1 

Hakar i tak 2.a  2 

Hakar i tak 2.b  3 

Hakar i tak 2.c  4 

Espanjolettlösning 5.a  5 

Espanjolettlösning 5.b  Ref 

Espanjolettlösning 5.c  6 

Slutbleck 9  7 

Cylinder med spår 11.c  8 

Hake i dörrhål 14.a  9 

3‐punktslås med slutbleck 16  10 

Slutbleckspigg 17  11 

Låsbleck i regel 18.a  12 

Låsbleck i regel 18.b  13 

Solenoidlås 19.b  14 

 

Tabellen ovan redogör för koncepten som tas upp i Pugh‐matrIs 1 ‐ Låskonstruktion 
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10.3 PUGH‐MATRIS 2 – LÅSKONSTRUKTION 
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Koncept + # 
# 

Pugh
Espanjolettlösning 5.b  Ref 

Espanjolettlösning 5.c  6 

Slutbleck 9  7 

3‐punktslås med slutbleck 16  10 

Slutbleckspigg 17  11 

Solenoidlås 19.b  14 

 

Tabellen ovan redogör för koncepten som tas upp i Pugh‐matrIs 2 ‐ Låskonstruktion 
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Bilderna ovanför visar de 5 koncept som behandlas i Pugh‐matris 2 ‐ Låskonstruktion 
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11 FMEA 
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