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 Sammanfattning 
 
 
Arbetet började med att företaget X-ponent Stålinredningar AB pressenterade uppgiften. 
Uppgiften var att undersöka ifall det var möjligt att konstruera ett verktygsskåp som skulle vara 
väsentligt mycket billigare än de skåp de tillverkar i dagsläget. Eftersom tiden för projektet var 
satt till tio veckor bestämdes det att målet med projektet var att ta fram tre koncept, och 
möjligtvis en prototyp som företaget eller en annan projektgrupp senare kan arbeta vidare med. 
 
Det första som gjordes var en konkurrentanalys av två redan befintliga verktygsskåp som låg i 
den tänkta prisklassen. Konkurrentanalysen gjordes främst för att utreda vilka detaljer på 
skåpet som kan göras om för att passa X-ponents uppsatta kravspecifikation. För att vidare 
undersöka konkurrentskåpen gjordes en FMEA på dem. FMEA:n visade att den detalj som 
kunde orsaka mest skador, antingen på skåpet eller personskador, om den gick sönder var 
hjulen. Därför valdes det att rejäla hjul skall monteras på skåpet. 
 
Då projektet kom in i konceptgenereringsstadiet delades skåpet upp i fler komponenter, dessa 
var topp- och bottenplatta, väggar och dörrar. Ingen tid ägnades åt hjulen, gångjärnen, 
låsandordningen och handtagen då dessa komponenter köps in färdiga från underleverantörer. 
Då konceptgenereringen var klar valdes, i samråd med företaget och med hjälp av 
produktutvecklingsverktyget PUGH, de bästa idéerna ur varje kategori ut och sattes ihop till tre 
olika koncept. Då koncepten var framtagna analyserades monteringsdugligheten för dem, detta 
gjordes med verktyget DFA. Eftersom det är kunden själv som skall montera produkten är det 
viktigt att den är lättmonterad. 
 
Av de tre koncepten som togs fram var det koncept 1 som enligt projektgruppen och företaget 
var det bästa. En undersökning gjordes även för att se vilket av koncepten som motsvarade 
marknadskraven och produktegenskaperna bäst. Detta gjordes med hjälp av verktyget QFD. 
Även QFD:n visade att koncept 1 var det koncept som var mest lämpade för 
prototypframtagning. Därför gjordes fullständiga ritningar till detta skåp.  
 
För vidare arbete med projektet bör en ny projektgrupp göra en kostnadskalkyl på vad detta 
skåp kostar att tillverka och sedan försöka minska dessa kostnader. Vidare bör en illustrativ 
monteringsbeskrivning göras så kunden inte får några problem vid montering. 
 
 
 
Nyckelord: Produktutveckling, konstruktion och verktygsskåp 
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1 Inledning 

Företaget X-ponent stålinredningar AB i Eskilstuna tillverkar verktygsskåp. Verktygsskåpen är 
av högsta kvalitet, med den höga kvaliteten kommer det höga priset så företagets målgrupp är 
större företag. Företaget vill nu utreda ifall det finns en möjlighet att tillverka skåp till en 
målgrupp som består av mindre företag och privatpersoner. För att kunna nå denna målgrupp 
vill det till att priset på skåpen blir avsevärt lägre, en ungefärlig prisbild skulle kunna vara 2000 
kronor. 
 
I denna rapport redogörs hur vi gått tillväga för att lösa problemet. Ett antal olika koncept och 
lösningar kommer även att redovisas.  
 

2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram ett verktygsskåp med så låga tillverkningskostnader som 
möjligt men ändå behålla en god kvalitet. Verktygsskåpet skall vara riktad mot den tänkta 
målgruppen, småföretag och privatpersoner. Produkten skall kunna levereras i flat-pack, d.v.s. 
att slutkunden själv monterar ihop produkten.  
 
Med hjälp av produktutvecklingsverktyg skall tre olika koncept på verktygsskåp och en 
eventuell prototyp tas fram. Till det koncept som anses vara mest lämpad för en eventuell 
prototyp skall ritningar tas fram. 
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Då projektet är tidsbegränsat är målsättningen att projektet skall kunna tas över av en ny 
projektgrupp som arbetar vidare med att analysera produktionskostnaderna av koncepten. 
 

3 Projektdirektiv 

Projektet pågår under en tio veckors period och är styrt av en av företaget upprättad 
kravspecifikation. De viktigaste kraven på skåpets yttre design är att måtten skall motsvara 
konkurrenternas skåp. En annan viktig aspekt är att skåpets håldelning skall vara anpassad för 
företagets tillbehör som t.ex. verktygskrokar. Projektet är fokuserat på att produkten skall 
kunna levereras i ett flat-pack. 
 
 

4 Problemformulering 

Projektet fokuserar på att konstruera ett verktygsskåp som slutkunden själv skall kunna 
montera ihop. För att detta skall vara möjligt krävs det att produkten dels skall kunna packas 
ihop i ett flat-pack men även att produkten skall vara konstruerad på ett sådant sätt att 
monteringen är enkel.  
 
I dagsläget har företaget ingen produkt som riktar sig mot den tänkta målgruppen, småföretag 
och privatpersoner. Därmed är det viktigt att analysera konkurrenters liknande skåp och hur de 
är konstruerade för att uppnå ett resultat som håller minst lika god kvalitet som konkurrenters. 

5 Projektavgränsningar 

I examensarbetet skall tre koncept redovisas. Dessa koncept skall redovisas med CAD-
modeller. En prototyp kan även bli aktuell om tid finnes. För det verktygsskåp som lämpar sig 
bäst för tillverkning av prototyp krävs även fullständiga ritningar. Avsatt tid för arbetet är tio 
veckor. Förväntat resultat är att det kommer att vara möjligt för företaget att tillverka ett 
lågprisskåp som slutkunden själv kommer att kunna montera ihop.  
Det kommer inte tas hänsyn till några ekonomiska aspekter. 
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Nedan följer ett antal produktutvecklingsverktyg som har använts under projektets gång. 
Verktygen är hjälpmedel som används för att kvalitetssäkra arbetet. I detta, kapitel 6, redovisas 
varför vi valt att använda oss av just dessa verktyg och vad verktygen har för syfte. I nästa 
kapitel redovisas resultaten av produktutvecklingsverktygen. 
 

6.1 Ganttschema  
För att tidsmässigt planera projektet görs ett ganttschema. Ganttschemat kan även användas för 
att redovisa den tid som varje gruppmedlem lagt ner på arbetet. I ett projekt bör ett ganttschema 
göras så tidigt som möjligt, under projektet kan schemat revideras om för lite eller för mycket 
tid avsats för ett visst moment. (Se bilaga 1.) 
 

6.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett helt avgörande dokument för att styra arbetet mot ett lyckat resultat. 
Kravspecifikationen ger en samlad bild av de tekniska, miljömässiga, ergonomiska och 
utseendemässiga krav som den utvecklade produkten skall klara av. Kraven är en tolkning av 
de krav och önskemål som marknaden eller kunderna har ställt. För att specifikationen skall 
kunna fungera som ett styrande dokument för arbetet genom projektet måste den uppdateras 
och revideras allt eftersom nya eller kompletterande beslut tas.(Bark, 2006-06-01) 

6.3 DFM , Design for Manufactoring 
Under projektets gång har DFM, Design for Manufactoring, använts. DFM innebär att det vid 
idé- och konceptgenerering tas hänsyn till om idéerna är möjliga att tillverka eller om de blir 
för dyra eller för komplicerade att tillverka. DFM har därför varit ett viktigt verktyg i projektet 
som har strävat efter att hålla tillverkningskostnaderna nere. 
 
Redan i idégenereringsfasen har idéer fallit bort på grund av att dessa ansetts vara för dyra eller 
för komplicerade att tillverka. Nästa steg har hela tiden varit att optimera koncepten ytterligare 
för att få ner kostnaderna och förenkla tillverkningen (D. Ullman 2003). 
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6.4  Funktionsanalys  
För att översätta krav från kravspecifikationen till funktioner för produkten görs en 
funktionsanalys. Funktionsanalysen är uppdelad i tre delar. Huvudfunktionen är den funktion 
som är viktigast för att uppfylla produktens syfte. Underfunktion, bygger ut krav som måste 
uppfyllas för att huvudfunktionen skall kunna säkerställas, stödfunktioner är funktioner som 
inte är nödvändiga för produktens funktionalitet men om de finns med i produkten ger de ett 
mervärde åt denna (Bark, 2006-06-01). 
 

6.5 FMEA, Failure Modes and Effects Analysis 
FMEA är ett verktyg som används för att kunna finna risker och möjliga fel hos en produkt 
innan produkten börjar produceras. Projektgruppen går systematiskt igenom en konstruktion i 
syfte att finna och identifiera tänkbara fel, deras orsaker och vad som blir effekten om de 
inträffar. Detta verktyg är väldigt användbart då det ger möjlighet att minimera risker att 
felkonstruera produkten. I detta projekt där produktionskostnaderna skall minskas är det bra att 
veta vilka delar på produkten som kan orsaka personskador om de går sönder. Det är därför 
FMEA:n har används i detta projekt (Bark, 2006-06-01). 

6.6 Konceptgenerering 
I konceptgenereringen tas produktkoncept fram. Produktkoncept är ungefärlig beskrivning av 
en produkt (K. Ulrich och S. Eppinger 2000). Produktkoncept tas fram för att senare i projektet 
ett eller flera av dessa skall väljas till lösning på projektets problem. 

6.7 PUGH 
Pugh är ett produktutvecklingsverktyg som används för att utvärdera olika koncept. 
Pughmetoden är indelad i fyra olika steg. I steg 1-3 handlar det om att sålla bort koncept som 
inte är realistiska alternativ på grund av olika orsaker. I steg 4 viktas det kvarvarande 
koncepten i en utvärderingsmatris mot varandra. Under projektets gång har Pughmetoden 
delvis använts för att säkerhetsställa vilka koncept som är användbara. Projektgruppen har 
använt metoden endast på vissa koncept för att få en säkrare utvärdering på dessa (D. Ullman 
2003) 
 

6.8 DFA, Design for assembly 
Verktyget syftar till att på ett kontrollerat och systematiskt sätt undersöka och förbättra en 
produkts design med avseende på montering. Ju bättre produkten är designad för montering 
desto snabbare, enklare och billigare blir produkten att montera (D. Ullman 2003). 
Då det är slutkunden som skall montera produkten är det viktigt att den är så lättmonterad som 
möjligt. Det är därför verktyget använts i detta projekt. 
 

6.9 QFD, Quality Function Deployment 
 
QFD används för att kunna identifiera kundernas önskemål och behov och översätta dem till 
mätbara storheter. Dessa storheter ligger sedan till grund för de val man gör med avseende på 
konstruktions- och produktionslösningar så att kundens vilja beaktas under hela 
utvecklingsprocessen (Bark, 2006-06-01). Verktyget QFD är väldigt användbart i detta projekt 
då projektet går ut på att ta fram olika koncept på verktygsskåp. Eftersom alla koncept och 
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konkurrenters verktygsskåp jämförs mot varandra ger QFD:n en bra bild över vilket skåp som 
är det mest lämpade för produktion.  
 
 

7 Tillämpad lösningsmetodik 

Nedan följer en redogörelse för hur projektgruppen har gått tillväga för att lösa problemet. De 
valda produktutvecklingsverktygens resultat presenteras samt en presentation på olika koncept. 

7.1 Produktbeskrivning 
Nedan följer en enklare beskrivning på detaljer i ett verktygsskåp. Produktbeskrivningen har 
till syfte att klargöra för läsaren vad som menas med olika begrepp som toppen- och 
bottenplatta, sidoväggar och bakre vägg. Bottenplatta och toppenplatta är identiska. 

 
 
Figur 1. Produktbeskrivning  

 

7.2 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys gjordes på två stycken skåp kallade konkurrentskåp 1 och konkurrentskåp 
2. Konkurrentanalysen gjordes främst för att se vad som finns på marknaden men även för att 
ge idéer till lösningar till projektet.  
(Se bilaga 2 och bilaga 3.) 
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7.3 Kravspecifikation 
Nedan följer en av företaget framtagen kravspecifikation. 
Marknadsbedömning 
Vilka marknader ska produkten levereras till? 
Produkten skall levereras till enmansföretag och privatpersoner. 
Vart sker försäljning av produkten? 
Genom underleverantörer och byggvaruhandel eller dylikt. 
Vilken grad av kvalitet blir aktuell? 
Produkten skall hålla en kvalitet som motsvarar konkurrenters produkter i samma prisklass. 
 
Produktkrav 
Marknadskrav omsatta till produktkrav (exempelvis erhållna ur QFD) 
Produkten skall tåla en vikt på minst 150 kg fördelad på verktygsbärande yta. 
Produktens volym skall motsvara konkurrenters. 
I produkten skall så få ingående detaljer som möjligt ingå. 
Produkten skall kunna skjutas på slätt golv med mindre gropar. Hjulen skall minst vara 100mm 
i diameter. 
Blivande kunden skall själv kunna montera ihop produkten. 
Produkten skall vara tillverkad i 1,5mm plåt. 
Produkten skall vara målad i slittålig lack. 
Produkten skall tåla temperaturer mellan -20 C till +30 C. 
Produkten skall inte utgöra någon fara för användaren. 
Företagets färger skall användas samt att företags krokar skall kunna nyttjas. Håldelning CC 
34mm alt CC 17 mm, Hålen skall vara 9x9mm 
Framställningskostnad på cirka 700 kronor per produkt. 
 
Service och reservdelar 
Användaren skall vid flitigt nyttjande maximalt behöva underhålla produkten två gånger per år. 
 
Dokumentation 
Monteringsanvisning skall medfölja varje produkt. 
Garantibevis och kontaktinformation skall medfölja varje produkt. 
 
Lagstiftningskrav som skall beaktas 
Det finns inga särskilda lagstiftningskrav som behöver beaktas. 
 
Packning och emballage 
Produkten skall kunna packas i så kallad Flat-pack. 
Flat-packen skall rymmas på EU-pall med måtten 1200 x 800 cm och vikt 70kg. 
 
Återvinning 
Produkten skall till 90% vara återvinningsbar. 
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7.4 Funktionsanalys 
Under projektets gång gjordes två stycken olika funktionsanalyser. Dels en funktionsanalys 
som baserades på verktygsskåpets funktioner. Denna för att klargöra vad för funktioner 
verktygsskåpet måste uppfylla. Huvudfunktionen sattes till att förvara verktyg medan 
underfunktioner sattes till att medge ordning, flytta verktyg och skydda verktyg. Se figur 2. 
 

 
Figur 2. Funktionsanalys 1 

 

För att kunna uppfylla huvudfunktionen i den första funktionsanalysen gjordes ytterligare en 
funktionsanalys som skulle underlätta arbetet med konceptgenerering. För att kunna förvara 
verktyg sattes den nya funktionsanalysens huvudfunktion till att formge verktygsskåp. För att 
uppfylla huvudfunktionen sattes underfunktionerna till utforma väggar, utforma dörrar och 
ange geometrisk form. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Funktionsanalys 2 
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7.5 FMEA, Failure Modes and Effects Analysis 
I detta projekt har två FMEA:n gjorts en på konkurrentskåp 1 och en på konkurrentskåp 2. 
Bägge FMEA:rna visar att det mest kritiska på skåpen är hjulen på konkurrentskåp 1, 
respektive fötterna på konkurrentskåp 2. Om hjulen eller fötterna går sönder kan det, om skåpet 
välter, orsaka allvarliga personskador. Det är därför viktigt att skåpet utrustas med rejäla hjul. 
Det är även viktigt att skåpets bottenplatta, där hjulen monteras, dimensioneras för att tåla den 
belastning som kravspecifikationen kräver. FMEA användes främst för att ta reda vilka detaljer 
som måste vara extra hållbara för att inte personskador ska inträffa. Utifrån FMEA:n påbörjas 
en konceptgenerering. 
(Se bilaga 4 och bilaga 5.) 

7.6 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen delades skåpet upp i mindre komponenter. Skåpet delades upp i 
form, väggar och dörrar. För toppen- och bottenplattan bestämdes det att dessa skulle tillverkas 
på enklast möjliga sätt, därför baseras de på skåpets form. Ingen tid ägnades åt hjul, handtag 
och gångjärn då dessa köps färdiga från återförsäljare. Vissa av skisserna i 
konceptgenereringen saknar perforering för att göra skisserna skall bli tydligare. När perforerad 
plåt används anges detta. Streckade linjer anger var plåten skall bockas. 
 

7.6.1 Koncept på form på skåp 

Nedan följer en rad olika förslag på olika utseenden på skåpet. Bilderna är ritade i en vy 
uppifrån för att ge en enkel bild av skåpets form.  
 

7.6.2 Koncept 1 

Kvadratiskt skåp. 
 
      

 
 

 
Figur 4. Kvadratiskt skåp   
 

Fördelar: Få detaljer då alla väggar kan vara identiska, detta medför en enkel montering för 
slutkunden. Eftersom det är få plåtar minskas risken för fel vid paketering. Med få ingående 
detaljer i skåpet kan större volymer tillverkas. 
Nackdelar: Skåpet blir smalt och högt vilket medför en ostabil konstruktion. Geometriska 
formen är inte estetiskt tilltalande. Begränsad översikt då sidoväggarna är vinkelräta mot 
bakväggen 

DÖRR 
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7.6.3 Koncept 2 

Rektangulärt skåp. 
      

 
 

 

 

 

 
Figur 5. Rektangulärt skåp 
 

Fördelar: Formen kommer att ge en stabil konstruktion. Förhållandet mellan djup och bredd 
kommer att medföra en god rymlighet och åtkomlighet. Denna form kommer medge en relativt 
enkel konstruktion. 
Nackdelar: Formen skiljer sig inte från konkurrenters skåp vilket medför att den kan ses som 
en i mängden. Begränsad översikt då sidoväggarna är vinkelräta mot bakväggen. 
 

7.6.4 Koncept 3 

Fyrkantigt skåp med vinklade sidoväggar. 
 
 
 
     
Figur 6. Skåp med vinklade sidoväggar 
 

Fördelar: Mycket god översikt i skåpet då sidoväggarna är vinklade. Formen särskiljer sig från 
konkurrenters skåp.  
Nackdelar: Det går inte att ställa två skåp med sidoväggarna dikt an mot varandra. Formen 
komplicerar tillverkningen samt paketering då sidoväggarna är vinklade.  
 

7.6.5 Koncept 4 

Sexkantigt skåp 
 
     

 
 

 
 
 
Figur 7. Sexkantigt skåp 
 

Fördelar: Formen särskiljer sig från konkurrenters skåp. Sidoväggarna blir långa, men skåpet 
blir inte så djupt tackvare bockningarna. Längden medger utrymme för verktyg. 
Nackdelar: Formen komplicerar tillverkningen samt paketering då sidoväggarna är vinklade. 
Formen begränsar åtkomligheten på sidoväggarna. 

DÖRR 

DÖRR 

DÖRR 
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7.6.6 Koncept på dörrar 

Nedan följer skisser på koncept på olika dörrar. 
 

7.6.7 Koncept 5 

Perforerad plåt med bockning utåt på ena sidan. Bockningen gör så att dörren får ett handtag i 
vilket ett hänglås kan placeras. 

 
 
      
 
 
 

 

 

 
Figur 8. Dörr med bockning utåt 
 

Fördelar: Handtag och låsanordning kommer inte att behövas köpas eller monteras separat.  
Nackdelar: Konstruktionen är instabil då dörren saknar bockningar på över– och undersidan. 
Det finns inget, förutom hänglåset, som håller dörrarna stängda. Det kommer att bli mycket 
spillplåtar vid tillverkningen då stora delar av plåten klipps bort vid konstruktionen av 
handtagen. 
 

7.6.8 Koncept 6 

Dörrar som skjuts i en skena. Dörrarna är gjorda av operforerad plåt då ingenting på grund av 
öppningsmetoden kan fästas på dem. 

 
 
 
     
 
 

 

 

 

 
Figur 9. Skjutdörr 
 

Fördelar: Dörrarna särskiljer sig från konkurrenters dörrar. Dörrarna kan inte öppnas av sig 
själv. Dörrarna kommer bli väldigt stabila då inga verktyg kan fästas på den. 
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Nackdelar: Skåpet kan inte öppnas om det står i ett hörn. Dörren kräver en skena att löpa i 
detta blir ytterligare en detalj som måste tillverkas och monteras. Inga verktyg kommer att 
kunna fästas på dörrarnas insida. 
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7.6.9 Koncept 7 

Dörrarna i detta koncept är gjorda av perforerad plåt. Dörrarnas alla sidor är bockade för att ge 
stabilitet. Den ena långsidan har två bockningar för att det ska gå att fästa gångjärn på dem. 
 

  
    
   

 

 
 

 

 

 
Figur 10. Dörr med bockningar på alla sidor   
 

Fördelar: Konstruktionen blir väldigt stabil tack vare bockningarna. Gångjärnen kommer inte 
att synas då dessa kommer att sitta på dörrens baksida, detta ger ett stilrent utseende. Handtag 
och excenterlås kan lätt fästas i den perforerade plåten. 
Nackdelar: Det är många bockningar på dörrarna vilket ökar produktionskostnaderna. 
 

7.6.10 Koncept 8 

Består av två plåtar. En operforerad plåt där alla sidor på plåten är lika mycket bockade. På 
dörrarnas baksida sitter det en perforerad plåt som är till för verktygshållare.  

 
 
 
     
 
 

 

 

 
Figur 11. Plan dörr med perforerad plåt på baksidan 
 

Fördelar: Konstruktionen blir extremt stabil tack vare bockningarna och den perforerade plåten 
på dörrens baksida. Det kommer att bli svårare att bryta upp dörrarna.  
Nackdelar: Det kommer att krävas borrning för att kunna fästa handtag och excenterlås. 
Konstruktionen kommer att bli väldigt dyr på grund av alla bockningar. Den perforerade plåten 
måste gå att fästas. 
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7.6.11 Koncept 9 

Dörrarna har bockningar på långsidorna. Dessa bockningar är till för att stabilisera upp 
dörrarna. När dörrarna är stängda är bockningarna inne i skåpet, detta ger extra stabilitet åt 
skåpet, då bockningarna ligger an mot skåpets topp- och bottenplatta. Dörrarna är gjorda av 
perforerad plåt.   

 
 
     
 

 

 

 

 

 
Figur 12.  Dörr med bockning på långsidorna 
 

Fördelar: Skåpet blir väldigt stabilt då dörrarna är stängda. Handtag och excenterlås kan lätt 
fästas i den perforerade plåten. Skåpet blir mindre än skåp med utanpåliggande dörrar. 
Nackdelar: Dörrarna kräver avancerade bockningar som är svåra att tillverka. Det kommer att 
bli mycket spillplåt då dörrarna måste tillskäras för att bockningarna skall kunna tillverkas. 
 

7.6.12 Koncept 10 

Dörrarna är tillverkade av en perforerad plåt utan bockningar. 
 
 
 
 
     

 

 

 

 
Figur 13.Dörr av rak perforerad plåt 
 

Fördelar: Väldigt billig och enkel konstruktion. Handtag och excenterlås kan lätt fästas i den 
perforerade plåten. Dörrarna kommer att ta väldigt liten plats vid paketering. 

Nackdelar: Eftersom det inte finns några bockningar kommer skåpet att bli väldigt ostabilt. 
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7.6.13 Koncept på väggar 

Nedan följer skisser på koncept på skåpets väggar. 
 

7.6.14 Koncept 11 

En perforerad plåt bockas och får utgöra alla tre väggar på skåpet, bakre väggen och två 
sidoväggar. Bockningar framtill för infästning av gångjärn till dörrarna. 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Vägg gjord av en plåt 
 

Fördel: Tre detaljer integreras i en enda vilket underlättar montering.  
Nackdelar: Går ej att göra flat-pack av den. Tar mycket plats vid lagerhållning. Risk för skador 
vid transport.  
 

7.6.15 Koncept 12 

Perforerad plåt där långsidorna är bockade samt del av kortsidorna. Bockningarna på 
långsidorna stabiliserar plåten. Bockningarna på långsidorna gör även de plåten mer stabil. 
Används som sidovägg eller bakre vägg, eller både och.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Vägg med bockningar på alla sidor 
 

Fördelar: Enkel att tillverka och montera. Plåten blir relativt stabil. Enkel att paketera då två 
väggar kan läggas ihop. 
Nackdelar: Bockningarna kan skada plåtens lackering vid paketering. Viss spillplåt. 
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7.6.16 Koncept 13 

Perforerad plåt där långsidorna är bockade för att stabilisera plåten. Bockningar fyller även en 
funktion då det är i dessa eventuella gångjärn fästes. Används som sidovägg eller bakre vägg, 
eller både och.     
     

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Vägg med bockningar på långsidorna 

 

Fördelar: Enkel att tillverka och montera. Lite spillplåt. Enkel att paketera då två väggar kan 
läggas ihop. 
Nackdelar: Bockningarna kan skada plåtens lackering vid paketering. 
 

7.6.17 Koncept 14 

Konceptet bygger på en  perforerad plåt utan bockningar. 
 
 
     
 
 
 
 
 

Figur 17. Vägg utan bockningar 
 
Fördelar: Väldigt billig och enkel tillverkning. Lätt att paketera och lagerhålla.  
Nackdelar: Inga bockningar eller dylikt stabiliserar plåten. Inga bockningar som underlättar 
montering. 
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7.6.18 Koncept på övriga detaljer 

Nedan följer koncept på övriga detaljer som inte passar in i kategorierna form, dörrar och 
väggar. 

7.6.19 Koncept 15 

Konceptet bygger på en bockad plåt, som fungerar som ett vinkeljärn, i vilken sidoväggar och 
bakre vägg fästes i. Vinkeljärnet placeras i skåpets alla hörn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Vinkeljärn för att fästa väggar i 

 

Fördelar: Enkel och billig tillverkning. Möjlighet till flat-pack. 
Nackdelar: Skåpet får fler unika detaljer vilket försvårar monteringen. Konstruktionen blir en 
aning ostabil. 
 

7.6.20 Koncept 16 

För att kunna hålla skåpet stängt kan ett excenterlås användas. Låset är uppdelat i två delar, en 
del som det går att justera längden på samt en hake i vilken den första delen hakar i. Delarna 
fästes på varsin dörr i håldelningen och justeras sedan för att passa i varandra. När 
låsanordningen är stängd går den att låsa med hjälp av t.ex. ett hänglås. 
 

 

 

 

 

 

Fördelar: Redan befintliga hål kan användas. Låset kan efter montering justeras. 
Nackdel: Kan vid yttre våld bli skev. 
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7.6.21 Koncept 17 

Hjul som fästes i bottenplatta med centerbult. Hjulen är gjorda av gummi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fördelar: Endast fyra hål behövs i bottenplattan då centerbult används. Gummihjulen bidrar 
till en mjukare förflyttning av skåpet. 
Nackdel: Hjulen kan få skador om de slår emot kantiga föremål. 
 

7.6.22 Koncept 18 

Handtag i plast som fästes i håldelningen. 
 
 
 
 

 
Fördelar: Redan befintliga hål kan användas. Enkel montering. 
Nackdelar: Inga. 

7.7 PUGH-metoden 
Då DFM redan tillämpats under idégenereringsfasen föll steg 1-3 bort ur Pugh-metoden. De 
koncept som är framarbetade har därmed redan klarat kraven på att vara realistiska, tekniskt 
genomförbara samt att de uppfyller kraven mot kravspecifikationen. Det enda koncept som inte 
valts att utvärdera är koncept 4, sexkantigt skåp, då konceptet anses vara för komplicerad att 
tillverka och inte uppfyller sitt syfte till fullo. 
 

7.7.1 Pughs utvärderingsmatris 

Koncepten i utvärderingsmatrisen var koncept på dörrar och väggar. Koncept på skåpets form 
och koncept på övriga detaljer kändes inte nödvändiga att utvärdera då dessa koncept inte 
behöver viktas mot varandra. Matrisen krav baseras på de krav ur kravspecifikationen som 
känns relevanta. Viktningen i utvärderingsmatrisen baserades på kravspecifikationen. 
(Se bilaga 6) 
 
I utvärderingen av koncepten på dörrarna visade det sig att, enligt Pughs utvärderingsmatris, 
koncept 7, 8 och 10 var det överlägset bästa. Enligt matrisen skulle dock koncept 7 vara det 
allra bästa, speciellt med tanke på viktiga aspekter som stabil och enkel konstruktion samt 
enkel montering. 
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I utvärderingen av koncepten på väggarna visade det sig att koncept 12 och 13 var de bästa, 
vilket inte är konstigt då de påminner om varandra väldigt mycket. Koncept 13 var dock lite 
bättre då den har en enklare konstruktion vilket är positivt då det är viktigt att hålla kostnaderna 
nere. 
Koncept 14 tappade viktningspoäng på grund av att den inte är speciellt stabil men är med sin 
enkla konstruktion fortfarande ett användbart koncept. 
 

7.8 Val av konceptskåp 
Nedan följer tre konceptskåp som är sammansatta utifrån konceptgenereringen och 
konceptutvärderingen. Dessa tre konceptskåp anses av projektgruppen vara de som är bäst 
lämpade för att svara mot problemformuleringen. Alla skåpen valdes att utrustas med hjul, 
handtag och excenterlås. 

7.8.1 Konceptskåp 1 

Konceptskåp 1 är en sammansättning av koncept 2, 7, 13 och 14. Koncept 2, rektangulär form, 
valdes för att det är lätt att tillverka, då denna form inte kräver någon avancerad plåtbockning. 
Eftersom det inte krävs några avancerade plåtbockningar kan produktionskostnaderna hållas 
nere, främst genom att det inte kommer att behövas tas fram några specialverktyg för 
bockningen. Den rektangulära formen ger skåpet stabilitet vilket, enligt QFD:n var den 
viktigaste produktegenskapen. 
 
Koncept 7, dörr med bockningar på alla sidorna, valdes främst för att den tack vare 
bockningarna är väldigt stabil. Med dessa dörrar finns det även möjlighet att dölja gångjärnen 
detta ger skåpet ett snyggt och stilrent utseende. Det är denna dörr som skall vara den mest 
lämpliga enligt Pugh:s-matris. 
 
Koncept 13, sidovägg med bockade långsidor, har valts för att den är lätt att tillverka och lätt 
för kunden att montera. Denna vägg kan användas både  till överskåpet och underskåpet. 
 
Koncept 14, perforerad plåt utan bockningar, denna valdes för den extremt lätta tillverkningen 
då ingen bockning krävs.  
 
Alla plåtar fästs i varandra och i topp- och bottenplattan med hjälp av popnitar. Gångjärnen 
fästs med hjälp av skruvar. över- och underskåpet fästs samman med fyra skruvar. Då topp- 
och bottenplattan är likadana kan de hål som är till för hjulen även användas till dessa skruvar. 
 

7.8.2 Konceptskåp 2 

Konceptskåp 2 är en sammansättning av koncept 3, 7, 13 och14. Koncept 3, fyrkantigt skåp 
med vinklade sidoväggar, valdes för att den ger en bra översikt av vad som finns i skåpet. 
Denna form ger samma stabilitet som ett rektangulärt skåp gör. Det stora problemet med 
formen är att sidoplåtarna måste bockas mer än 90º för att det skall kunna vara möjligt att fästa 
bakplåten. 
 
Koncept 7, dörrar med bockningar på alla sidorna, valdes främst för att den tack vare 
bockningarna är väldigt stabil. Med dessa dörrar finns det även möjlighet att dölja gångjärnen 
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detta ger skåpet ett snyggt och stilrent utseende. Det är denna dörr som skall vara den mest 
lämpliga enligt Pugh:s-matris 
 
Koncept 13, sidovägg med bockade långsidor, har valts för att den är lätt att tillverka och lätt 
för kunden att montera. Denna vägg kan användas både till överskåpet och underskåpet. 
 
Koncept 14, perforerad plåt utan bockningar, denna valdes för den extremt lätta tillverkningen 
då ingen bockning krävs.  
 
Alla plåtar fästs i varandra och i topp- och bottenplattan med hjälp av popnitar. Gångjärnen 
fästs med hjälp av skruvar. över- och underskåpet fästs samman med fyra skruvar. Då topp- 
och bottenplattan är likadana kan de hål som är till för hjulen även användas till dessa skruvar. 
 

7.8.3 Konceptskåp 3 

Konceptskåp 3 är en sammansättning av koncept 2, 7, 14 och 19. Koncept 2, rektangulärt skåp, 
valdes av samma andledning som i konceptskåp 1. 
 
Koncept 7, dörrar med bockningar på alla sidorna, valdes främst för att den tack vare 
bockningarna är väldigt stabil. Med dessa dörrar finns det även möjlighet att dölja gångjärnen 
detta ger skåpet ett snyggt och stilrent utseende. Det är denna dörr som skall vara den mest 
lämpliga enligt Pugh:s-matris 
 
Koncept 14, väggar utan bockningar, valdes för att dessa är biliga att tillverka. Då 
konstruktionen hålls upp av bockade plåtar i hörnen behövs inga bockningar på väggarna för att 
göra skåpet stabilt. Om skåpets väggar inte har någon bockning kan storleken på paketet vid 
transport minskas detta i sin tur minskar transportkostnaderna för företaget. 
 
Koncept 19, bockad hörnplåt, valdes för att ge skåpet stabilitet. De valdes även för att skåpet 
blir lättkonstruerat med denna lösning.  
 

7.9 DFA, Design for assembly 
I detta projekt gjordes tre stycken DFA-analyser, en på varje konceptskåp. De tre 
konceptskåpen fick ungefär samma resultat, en monteringsvänlighet på 43-44% vilket är bra 
(Ullman, 2003). Eftersom kunden själv skall montera produkten är det viktigt att den är så 
lättmonterad som möjligt. (Se bilaga 15, bilaga 16 och bilaga 17) 
 

7.10  QFD, Quality function deployment 
Alla produktegenskaper listades upp och dessa i kombination med marknadskraven 
utvärderades för att se vilka egenskaper som påverkas av vilka krav. I detta fall visade det sig 
att en stabil konstruktion var den viktigaste produktegenskapen. Med stabil konstruktion menas 
att skåpet inte skall krökas eller välta vid belastning. För att skåpet skall bli så stabilt som 
möjligt är det viktigt att de detaljer som utsätts för stor påfrestning blir väldimensionerade. Det 
är därför viktigt att detaljer som hjul och gångjärn blir kraftiga. Det visade sig även av QFD:n 
att materialvalet och storleken på skåpet var viktiga. Dessa produktegenskaper står med i 
kravspecifikationen och är redan förutbestämda så det är inget som projektgruppen kommer att 
lägga ner tid på. Viktningen av kraven baseras på kravspecifikationen.(Se bilaga 18) 
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8 Resultat 

I arbetet med utvecklingen av ett verktygsskåp har projektet fokuserat på företagets, X-ponent 
Stålinredningar AB, önskemål på produkten. Företag framlade en önskan om att 
projektgruppen skulle ta fram några olika koncept på verktygsskåp riktade mot den tänkta 
målgruppen, småföretag och privatpersoner. Några krav som projektgruppen valt att fokusera 
på för att uppnå bästa resultat är en enkel konstruktion, för att hålla tillverkningskostnaderna 
nere, samt möjlighet till flat-pack för att slutkunden själv skall kunna montera ihop skåpet. 
Nedan följer en presentation av de tre konceptskåp som projektgruppen finner ha uppfyllt 
kraven på bästa sätt. 
 

8.1 Konceptskåp 1 
Skåpet har en rektangulär form och består av 8 unika detaljer, topp- och bottenplatta (samma 
detalj), sidovägg, bakre vägg, gångjärn, excenterlås, handtag och hjul. Skåpet är inriktat på att 
hålla nere tillverkningskostnaderna genom att ha en så enkel konstruktion som möjligt, därav 
formen på skåpet. Topp- och bottenplattan blir därmed enkel att tillverka då det inte krävs 
speciellt mycket klippning av plåten, efter klippning bockas varje sida 90 grader. (Se bilaga 7) 
Sidoväggarna är även de lätta att tillverka så dessa utgår från en perforerad plåt på vilken 
långsidorna bockas 90 grader. (Se bilaga 8) 
 
Bakre väggen består av en rak perforerad plåt vilket betyder att den är väldigt billig att tillverka 
(Se bilaga 9) 
 

 
Figur 22. Konceptskåp 1 
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Alla plåtdetaljer fästes sedan ihop på följande sätt. En toppenplatta sättes upptill och innanför 
ena sidoväggen och fästes i avsedda hål på mitten med hjälp av en popnit. Därefter placeras 
den andra sidoväggen på andra sidan och fästes på samma sätt. En bottenplatta fästes sedan 
nedtill på samma sätt som toppenplattan fästes. Därefter placeras bakre väggen utanpå baksidan 
av toppen- och bottenplattan och fästes i avsedda hål med hjälp av popnitar. När alla 
plåtdetaljer är på plats stabiliseras konstruktionen genom att fästa de sista popnitarna i de 
avsedda hålen. Se figur 23. 
 

 
Figur 23. Monteringshål för konceptskåp 1 

 
 
Gångjärnen skruvas först fast på dörrarna och sedan fästes gångjärn med dörr fast på 
framkanten av sidoväggen. På samma sätt som överskåpet monterades monteras sedan 
underskåpet förutom att bakre väggen inte monteras då denna inte är nödvändig. I underskåpet 
monteras sedan ett hjul fast i varje hörn med hjälp av en centerbult.  
Överskåpet och underskåpet monteras sedan fast i varandra med skruv och mutter. 
 
När skåpet är monterat har den en höjd på 1600 mm (exklusive hjul), bredden är 600 mm och 
den är 430 mm djup. Detta motsvarar volymen på konkurrenters skåp. Plåtvikten är ungefär 45 
kg sedan tillkommer vikt på hjul, gångjärn, handtag, lås och fästelement. 
 
Handtag och excenterlås monteras slutligen på dörrarna i önskad position. Redan befintlig 
håldelning används för detta. 
 
Vid paketeringen av skåpet är konceptskåp 1 optimerat mot flat-pack. Detta då toppen- och 
bottenplattan är konstruerade på ett sådant sätt att dessa kan läggas med bockningarna mot 
varandra. Det resulterar i att två detaljer tar lika mycket plats tillsammans som en ensam detalj 
gör. Se figur 24. 
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Detta samma gäller sidoväggarna då även dessa kan läggas med kantbockningarna mot 
varandra för att spara utrymme. I hålrummet som skapas när sidoväggarna läggs ihop kan 
sedan toppenplattorna läggas och ytterligare utrymme sparas. Se figur 25 och figur 26. 
Bakre väggen är en slät plåt utan bockningar vilket resulterar i att den inte tar speciellt mycket 
plats.  
 
 

 
 
Figur 24. Visar toppen- och bottenplattan  paketerat för flat-pack 

 
 

 
Figur 25. Visar två sidoväggar paketerade för flat-pack 

 
 

 
Figur 26. Visar hålrummet vid paketering av sidoväggar 

 
Bakväggen är basen vid paketering, på den läggs sedan de paketerade sidoväggarna i två lager. 
I hålrummet på dessa sidoväggar läggs som tidigare nämnts toppen- och bottenplattorna. På 
sidoväggarna läggs sedan dörrarna. Detta resulterar i en volym med en höjd på cirka 80 mm, en 
bredd på 600 mm och en längd på 800 mm. Detta resulterar i ett paket som är relativt litet samt 
lätt, 45 kg, vilket är betydligt lägre än det uppsatta målet 70 kg. Övriga tillbehör paketeras i ett 
separat paket. 
 
Projektgruppen anser att detta skåp är det mest optimerade i avseende på tillverkning, 
montering och möjlighet till flat-pack. Det är också därför projektgruppen anser att det är detta 
skåp som fortsatt arbete bör fokusera på. 
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8.2 Konceptskåp 2 
Skåpet har vinklade sidoväggar och består av 8 unika detaljer, topp- och bottenplatta (samma 
detalj), sidovägg, bakre vägg, gångjärn, excenterlås, handtag och hjul. De vinklade 
sidoväggarna har till syfte att ge en bättre överblick inne i skåpet. På grund av att sidoväggarna 
är vinklade krävs det att toppen- och bottenplattan får en mer komplicerad form än den i 
konceptskåp 1. Detta innebär att tillvekningen av toppen- och bottenplattan blir mer kostsam 
när det gäller klippning och utnyttjande av plåt. Varje sida av plåten bockas 90 grader. 
 

 
Figur 26. Konceptskåp 2 

 
För att få bättre överblick inne i skåpet krävs det att bockningarna av sidoväggarna görs 
annorlunda jämfört med sidoväggarna i konceptskåp 1. Ena långsidan bockas 80 grader och 
den andra är tvungen att bockas 100 grader. Detta för att kanterna framtill och baktill skall bli 
parallella mot varandra. Se figur 27. 
 

 
Figur 27. Sidoväggens vinklade bockningar 

 
Konceptskåp 2 monteras sedan på samma sätt som konceptskåp 1. 
Vid paketeringen av skåpet är konceptskåp 2 inte optimerad mot flat-pack. Detta då skåpets 
plåtdetaljer inte har lika god symmetri som de i konceptskåp 1.  
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8.3 Konceptskåp 3 
Skåpet har en rektangulär form och består av 9 unika detaljer, topp- och bottenplatta (samma  
detalj), sidovägg, bakre vägg, vinkeljärn, gångjärn, excenterlås, handtag och hjul. Toppen- och 
bottenplattan är lika som de i konceptskåp 1. Däremot skiljer sig sidoväggen då det endast är en 
perforerad plåt utan bockningar. Bockningarna ersätts istället av vinkeljärn i varje hörn. Detta 
för att tillverkningen skall bli lättare samt att konceptskåpet då har en god möjlighet till flat-
pack. Detta resulterar dock i att monteringen blir mer komplicerad samt att stabiliteten kan 
försämras. 

 
Figur 29. Konceptskåp 3 

 

Monteringen på konceptskåp 3 går till på följande sätt. Sidoväggarna och bakre fästes på 
insidan av toppen- och bottenplattan i avsedda hål på mitten med hjälp av popnitar. Därefter 
fästes vinkeljärnen utanpå varje hörn av skåpet för att stabilisera upp konstruktionen. Även 
detta sker med hjälp av popnitar. Övriga detaljer monteras på samma sätt som på konceptskåp 
1.  

 
Figur 30. Monteringshål för konceptskåp 3 
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Konceptskåp 3 är optimerat för paketering mot flatpack. Detta då väggarna inte har några 
bockningar utan är släta plåtar. Det betyder att de inte tar mycket plats vid paketering. Toppen- 
och bottenplattan paketeras på samma sätt som i konceptskåp 1. Vinkeljärnen, åtta stycken, går 
till viss del in i varandra vilket betyder att inte heller dessa ta speciellt mycket plats vid 
paketering. 
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9 Analys 

Anledningen till att detta projekt genomfördes var att företaget X-ponent ville undersöka ifall 
det är, för dem, möjligt att tillverka ett lågprisverktygsskåp. I detta arbete redovisas tre stycken 
koncept som alla på ett tillfredställande sätt uppfyller de krav som är uppställda i 
kravspecifikationen. Alla skåp är konstruerade för att paketeras i flat-pack vilket var ett av de 
viktigaste kraven då företaget slipper monteringskostnader om de paketeras på det viset.  
 
Konceptskåp 1 var det skåp som företaget och projektgruppen ansåg vara mest lämplig för 
prototyp. Skåpet består av de koncept som projektgruppen ansåg vara de bästa, detta 
verifierades även med produktutvecklingsverktyget PUGH. Skåpet valdes främst för att det, av 
de tre konceptskåpen, var lättast att tillverka. Konceptskåp 1 var det skåp som enligt QFD:n var 
det skåp som klarade marknadskraven och produktegenskaperna bäst. Skåpet är även lätt för 
kunden att montera detta visades med DFA2-analysen. Monteringsvänligheten kan dock 
förbättras om skåpsdelarna optimeras för detta. Skåpet kommer att levereras i ett flat-pack som 
kommer att rymmas på en EU-pall viket var ett krav från företaget. 
 
Målet med projektet var att ta fram tre konceptskåp och eventuellt en prototyp. Målet med 
projektet är uppnått i den grad att konceptskåpen är framtagna. Prototyparbetet lämnas till 
företaget att genomföra då det inte fanns tid för detta i projektet. Fullständiga ritningar är 
framtagna på det skåp som är aktuellt för prototyp. 

10 Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsats 
Projektet gick ut på att ta fram koncept på verktygsskåp. Detta har lösts med hjälp av diverse 
produktutvecklingsverktyg. Tre stycken koncept har tagits fram där koncept 1 är det som både 
projektgruppen och X-ponent ansåg vara mest lämpligt att göra en prototyp av. En prototyp kan 
komma att tillverkas om X-ponent anser att konceptet är så pass bra att tillverkning kan bli 
aktuellt. 
 

10.2 Rekommendationer 
Projektet är nu bara i konceptstadiet. För att slutprodukten skall bli så attraktiv för kunden som 
möjligt rekommenderas arbete med att förbättra monteringsdugligheten. För att göra det är 
produktutvecklingsverktyget DFA ett utmärkt hjälpmedel. 
Även en utförlig monteringsbeskrivning för det slutgiltiga skåpet bör göras. 
 
Ekonomiska aspekter är även en viktig del för att slutprodukten skall bli så bra som möjligt. 
Plåtarna som Väggarna, dörrarna, topp- och bottenplattorna produceras av tillverkas i redan 
bestämda storlekar. Om alla skåpkomponenters storlekar optimeras så att så mycket av plåtarna 
används minskas volymen av spillplåt och produktionskostnaderna sänks. Kostnaderna för 
handtag, gångjärn och hjul bör också ses över och vilka volymer som dessa kommer att 
behövas köpas in i. kostnaderna för dessa detaljer kan minskas om större volymer köps in. 
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12 Bilagor 

Bilaga 1. Ganttschema 
 

 



II 

Bilaga 2. Produktanalys konkurrentskåp 1 
 
Väggar  
De tre väggarna på överskåpet är gjorda av en och samma perforerade plåt. Plåten är bockad så 
den bildar de tre väggarna. Underskåpet har bara väggar på kortsidorna. Kortsidorna på 
underskåpet är tillverkade av perforerad plåt som är bockad 70 mm in på långsidan. Väggarna 
är svetsade i skåpets över- och underdel.  
 
Dörrar 
Skåpet har två stycken dörrar som är tillverkade av likadana perforerade plåtar. Skilnade 
mellan dörrarna är att de är bockade på två olika sätt. Den ena har en bockning utåt för att 
fungera som ett stopp för den andra dörren. På dörrarna sitter det två runda tappar som även är 
fästa i skåpet, dessa gör att dörren går att öppnas och stängas. På bägge dörrarna sitter det ett 
handtag. Dörrarna är även utrustat med ett lås som sitter på den dörr som stängs sist. 
 
Över- och underplatt 
Över- och underplattan är, förutom storleken likadana på både överskåpet och underskåpet. De 
är gjorda av plana plåtar som är bockade på alla sidor. På framkanten är de tillbockade så det 
blir ett stopp för dörrarna. I varje hörn finns ett hål som fär till för att fästa hjulen i samt att 
fästa de bägge skåpsdelarna i varandra. Plattorna är på överskåpet svetsat i väggarna medan 
dom på underskåpet är skruvade i sidoväggarna. 
 
Låda och hyllplan 
Skåpet är utrustat med en låda och ett hyllplan. Lådan sitter i två stycken glidplattor som är 
fästa i underskåpets väggar. Lådan är utrustad med ett lås, det är dock inte samma nyckel till 
lådan som till dörren. Hyllplanet är uppsatt med hjälp av sex stycken plastkrokar som är fästa i 
perforeringen på sidoväggarna. 
 
Övrigt 
Skåpet är inte gjort för att passa X-pponents krokar. Färgen som använts är en blank blå färg 
som inte är slitstark, det har redan blivit repor där dörren tar i underplattan vid stängning. 
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Bilaga 3. Produktanalys konkurrentskåp 2 
 
Popnit 
På vissa ställen på skåpet har popnitar används, detta för att sammanfoga två plåtar. Popnitar 
har används där montören inte kommit åt att använda skruv och mutter. 
 
Skruvar brickor och muttrar 
I så stor utsträckning som möjligt har skruvar och låsmuttrar används för att sammanfoga plåtar 
eller andra detaljer. Låsbrickorna har till uppgift att hålla kvar skruvarna samt att få en distans 
till plåten. Där det är nödvändigt har även muttrar används. 
 
Gångjärn 
Bägge dörrarna är försedda med två stycken gångjärn. Dessa är monterade med ena sidan på 
skåpets vägg och den andra sidan på skåpets dörr. Gångjärnen är monterade med skruv mutter 
och bricka. Gångjärnen är av järn och fyller sin funktion väldigt bra. 
 
Handtag 
På skåpets ena kortsida sitter ett handtag så skåpet kan dras. Handtaget består av en stång som 
är fäst i två stycken fästen monterat med två skruvar och två muttrar. 
 
Fötter 
Skåpet står på två fötter dessa är gjorda av gummi. I gummit sitter en ställbar skruv som gör det 
möjligt att höja och sänka skåpet. 
 
Plåt 
Över- och underplatta är likadana. Dessa har till uppgift att hålla ihop skåpets väggar och 
därmed underlätta monteringen. Sidoväggarna och den bakre plåten fästs i över- och 
underplattan med hjälp av skruvar, muttrar och brickor. Den bakre plåten fästs även med hjälp 
av popnitar i över- och underplattan. Detta kräver då extra hål i plattorna. Plattorna fungerar 
även som stopp för dörrarna. 
 
Sidovägg 
Sidoväggarna på över- och underdelen är lika breda och djupa men har olika höjd. Skåpet har 
total fyra sidoväggar två på varje sida. Sidoväggarna är gjorda av perforerad plåt och bockade 
på varje sida. De monteras fast i över- och underplattan med hjälp av skruvar muttrar och 
brickor. 
 
Bakre plåtar 
På överdelen används en perforerad plåt som popnitas fast i sidoväggarna. Underdelens bakre 
plåt är helt slät utan hål.  
 
Dörrarna 
Skåpets dörrar är gjorda av perforerad plåt. Plåtarna är bockade på långsidorna. Upp- och 
nertill är plåten inte bockad istället sticker en kant upp som fungerar som stopp mot över- och 
underplattan. Dörrarna är gjorda av likadana plåtar, det som skiljer dem åt är att den ena är 
bockad 90º åt samma håll. Den andra dörren är bockad 90º först åt ena hållet och sedan 90º åt 
andra hållet. Varför dörrarna ser olika ut är för att den dörren som är bockad åt två olika håll 
ska fungera som stopp för den andra. 
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Bottenmodul 
Bottenmodulen är en ram som är gjord av en bockad plåt. På denna ram vilar hela skåpet vilket 
skapar stabilitet. Ramen löper längs sidorna på skåpet. På framsidan sticker ramen ut på dessa 
utstick är konstruerade för att hjul skall kunna placeras på dem. Skåpet monteras på ramen med 
grova skruvar och en fyrkantig bricka.
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Bilaga 4. FMEA konkurrentskåp 1 
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Bilaga 5. FMEA konkurrentskåp 2 
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Bilaga 6. PUGH-utvärderingsmatris 
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. Ritning Topp/bottenplatta 
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. Ritning Sidovägg 
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. Ritning Bakre vägg 
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. Ritning Dörr 
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Bilaga 11. DFA2 konceptskåp 1 
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Bilaga 12. DFA2 Konceptskåp 2 
 

 



XIV 

Bilaga 13. DFA2 konceptskåp 3 
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Bilaga 14. QFD 
 

 
 


