
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2016/34-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2016

Framtagning av nytt säkerhetsskåp 

En utvecklingsprocess

Douglas Svedberg
Peter Strömgren



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Development of new luggage lockers

Douglas Svedberg & Peter Strömgren

Speed Services AB produce and sell Luggage Lockers, Photo Booths and modern
terminal kiosks to provide certain requirements as deposit luggage, make passport
photos and use the internet in public areas. Speed Services are leading at the Swedish
market in those three areas and their products are mostly located at train stations,
airports and shopping malls. 

The luggage lockers focused on by this thesis project are today available in three
different sizes, Large, Medium and Ski. The Large locker contains three boxes with
the interior measurements 820/600/460 (depth/height/width) in mm. The Medium
locker contains four boxes with the measurements (570/440/360) and the Ski locker
contain one box with the measurement (570/1880/198,4). 

The thesis project was initiated to develop a new version of these lockers that are
enable to adapt the number of boxes to the requirements from the customers, have a
lower weight and be easy to apply maintenance. During the project one assembly of
the shelf and one assembly of the door was ordered from current distributor to
validate the durability. The concepts that was developed during the project were
evaluated and discussed with the supervisor before the best concept was chosen.

As a result of this thesis work a new adaptive Luggage Locker was developed where
all components are available to change. The components that previously needed to be
changed due to wear and sabotage will now be easier to change. The weight goal to
reduce the total weight on the lockers with 30 % were achieved because the total
weight reduction was approximately 50 %.
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Sammanfattning  
 
Speed Services AB tillverkar och säljer säkerhetsskåp, fotoautomater och interaktiva kiosker för 

att tillgodose speciella behov på allmänna platser som t.ex. att förvara ägodelar under en längre 

tid, skaffa passfoton och använda internet. Speed Services är ledande på den svenska marknaden 

inom dessa tre områden och deras produkter är oftast placerade vid tågstationer, flygplatser och 

köpcentrum. 

 

Säkerhetsskåpen som detta arbete kommer att fokusera på finns idag i tre olika storlekar, Large, 

Medium och Ski samt en tillhörande betalstation som kopplas till en hel sektion. Large skåpet har 

tre boxar med de invändiga måtten 820/600/460 (djup/höjd/bredd) i mm, Medium skåpet har fyra 

boxar med måtten (570/440/360) och Ski boxen har måtten (570/1880/198,4). 

 

Examensarbetet initierades för att göra en ny version av dessa skåp som går att anpassa antal 

boxar efter önskemål från kund, ha en mindre vikt och det skulle vara enkelt att komma åt och 

utföra service på de delar som var anpassningsbara. Under projektes gång beställdes det hem ett 

hyllplan och en boxdörr från nuvarande leverantör för kontroll av hållfasthet. Brainwriting har 

används för att generera konceptlösningar som sedan har viktats i Pugh-matriser. Som ett stöd till 

brainwriting har två stycken analyser genomförts. En av analyserna var på det befintliga skåpet 

och den andra var en konkurrensanalys på ett tyskt företags säkerhetsskåp. Ett ytterligare stöd till 

konceptgenereringen var att genomföra litteraturstudier inom de kritiska områdena. 

 

Efter denna tioveckorsperiod har ett nytt anpassningsbart säkerhetsskåp tagits fram, där alla 

komponenter kommer vara möjliga att byta ut. Det modulariserade skåpet kommer att finnas i 

24st olika varianter. . Kostnadsmålet på 1000 kr per box överskreds med ungefär 30 kr. 

Viktreduceringsmålet på 30 % uppfylldes då det nuvarande skåpet med 3 stycken boxar väger 

206 kg och det nya skåpet väger 100,7 kg(reducering på ca 51 %). 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av det genomförda examensarbetet på Speed Services AB. 

Examensarbetet är det sista momentet i högskoleingenjörsutbildningen för maskinteknik på 

Uppsala Universitet.    

 

Vi vill tacka dem på Speed Services AB för all support och stöd under arbetets gång. Vi vill 

också rikta ett speciellt tack till vår handledare Sebastian Bryneholt på Speed Services AB och 

Lars Degerman programansvarig för maskinteknik för bra synpunkter, tips och råd. 

 

Uppsala, juni 2016.  

 

Douglas Svedberg 

Peter Strömgren 
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Terminologi 
 

Karmskruv - en skruv som fästs i dörrkarmen som förs in i dörren vid stängning. 

 

Box - det utrymme där kunden förvarar sitt bagage i med tillhörande boxdörr. 

 

Skåp - en hel sektion med boxar.  

 

CAD - en förkortning för computer aided design vilket är ett samlingsnamn för olika 3D-

modellerings program till datorer.  

 

Pressbult - en förlängd bult med splines vid bulthuvudet som pressas in i hål i t.ex. nav och skåp. 

 

Vagnsbult - används vid bygge av monteringsklara hus, inom fordonskonstruktion, båtbyggen, 

ställningsbyggen, för tunga, isärtagbara portabla ställningar eller maskinlådor, transportlådor för 

sjötransport 
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1 Inledning 
Under tio veckor genomförs examensarbetet på plats hos Speed Services AB i Tyresö. Rapporten 

ska efter genomfört examensarbete beskriva tillvägagångssätt och information om framtagningen 

av det nya säkerhetsskåpet. Arbetet kommer i sin helhet följa fem stycken steg: analys, 

inhämtning av information, framtagning av koncept, val av koncept och sammanställning i 

SolidWorks.  

1.1 Företaget  
Speed Services AB är en ledande aktör inom säkerhetsskåp, fotoautomater och interaktiva 

kiosker1. Genom samarbeten med tågstationer, flygplatser och köpcentrum har Speed Services 

AB lyckats ta en stor andel av marknaden och är ledande inom sin bransch. Företaget har i 

dagsläget drygt 20 stycken anställda inklusive servicetekniker, huvudkontoret ligger i Tyresö.  

1.2 Bakgrund 
Säkerhetsskåp används idag främst med vetskapen om att tryggt och säkert kunna förvara sina 

ägodelar under en bestämd tid. Då säkerheten har högst prioritering används oftast hårda och 

slitstarka material som resulterar i att det blir svårt att bryta sig in i boxen.  

 

Säkerhetsskåp används idag runt om i landet i olika miljöer. Exempel på platser där de tillämpas 

är flygplatser, stationer, parkeringsgarage och köpcentrum. Det finns olika typer av skåp, några 

exempel är skidboxar (där skidor får plats), box för handbagage och kylboxar (där det är möjligt 

att förvara kylvaror). 

 

Problemen med nuvarande skåp är att det inte är anpassningsbara d.v.s. att de inte kan anpassa 

skåpen efter kundens önskemål (bredd, djup, höjd) samt att de inte har några lösa delar. Det 

mesta fästs med svets vilket gör att de måste slänga skåp när de är i fel storlek eller när någon 

eller några delar på skåpet går sönder.  

 

Speed Services AB har i dagsläget inga konkurrenter på den svenska marknaden när det kommer 

till säkerhetsskåp men de vill kunna tillämpa sina skåp i nya miljöer som t.ex. idrottshallar, 

mataffärer och gym. Idag används skåpen framförallt vid flygplatser och tågstationer där många 

vill lämna ifrån sig sitt bagage. Det minsta skåpet är idag fortfarande stort och förfrågan efter 

mindre skåp finns.  

  

                                                 
1 Speed Services AB, Om oss, 2016. 

http://www.speed-services.se/om-speed-services/ 
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1.3 Uppdragsbeskrivning 
Vi ska genomföra ett konstruktionsarbete där ett nytt säkerhetsskåp ska tas fram. Skåpet ska vara 

modulariserat för att kunna anpassa storleken och antalet boxar gentemot kundens önskemål. 

Processen är att gå från ingenting till en konstruktionslösning. I mån av tid kommer en beställd 

prototyp beställas hem och testas. 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna genomföra examensarbetet under en tioveckorsperiod (15 högskolepoäng) har det 

gjorts tre avgränsningar. Dessa avgränsningar har gjorts delvis för att tiden inte kommer att räcka 

till, de inte är lika högt prioriterade på produkten och det är något som kan genomföras med de 

resurser som finns i företaget.  

 

Den första avgränsningen är elektronik vilket betyder att kablar inte kommer att konstrueras i 

CAD. Den andra avgränsningen är betalstationen vilket betyder att det inte kommer att finnas 

varken CAD-modeller eller ritningar på någon betalstation och den sista avgränsningen är 

mjukvara.  

 

 

 

1.5 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram en konstruktionslösning på olika varianter av skåp som 

ska ha lägre tillverkningskostnad och vikt än nuvarande skåp. Konstruktionslösningen ska gå att 

montera ihop för hand och vara enkel att genomföra service på. Förslaget ska innehålla ett 

komplett tillverkningsunderlag med CAD-modeller samt tillhörande ritningar.  
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1.6 Metod 

1.6.1 Planering 

Vid projektets startskede gjordes en aktivitetsplanering där delsteg under projektets gång 

staplades upp. De fem överkategorierna är: 

 

● Analysera nuläget 

● Förbättringar 

● Design 

● CAD 

● Ekonomi 

 

Underkategorierna kan ses i figur 1.1.  

 
Figur 1.1 Aktivitetsplanering av examensarbetet. 

 

 

1.6.2 Förstudie 

Vid examensarbetets början genomfördes en förstudie på nuvarande skåp samt en förstudie på en 

tysk konkurrents skåp. I tidsplaneringen strukturerades arbetet upp genom att föra in de 

aktiviteter som togs fram i förstudien i ett Gantt-schema(se bild nedan).  
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1.6.3 Konceptgenerering  

Under arbetets gång genomfördes konceptgenerering vilket går ut på att sitta med papper och 

penna för att rita upp förslag på lösningar. Förslagen diskuteras sedan och med hjälp av Pugh-

matriser väljs de bästa lösningarna. Handledaren på Speed Services AB har kommit med förslag 

som även dem har viktats i Pugh-matrisen.  

1.6.4 Framtagning av 3D-modell och ritningar 

Efter förstudie och nulägesanalys påbörjades en preliminär modulering i CAD av nuvarande skåp 

för att få en visuell uppfattning om den nya produktens arkitektur samt för att få en större 

förståelse för produktens utformning. När den generella CAD konstruktionen var färdig 

upptäcktes sju problemområden som var gångjärn, låsningsmekanismen, kabeldragning, 

stängningsmekanism, användning av ställfötter, belysning och laddningsuttag. För att skapa en 

större förståelse för dessa problem och hur de skulle lösas genomfördes en litteraturstudie om 

vardera del.  

1.6.5 Framtagning av prototyper 

Under arbetets gång har det beställts hem prototyper på både hyllplan och boxdörrar. Detta för att 

se över hållfasthetskraven som ställs på ett säkerhetsskåp samt för att få en klarare bild över hur 

slutresultatet kommer att se ut. En prototypbeställning tar ungefär 2 veckor från att CAD-

ritningar har skickats in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



Examensarbete: FRAMTAGNING AV NYTT SÄKERHETSSKÅP 

5  

 

 
1.7 Kravspecifikation 
 

Kundens krav och önskemål har sammanfattats i en kravspecifikation. Specifikationen har 

använts under hela examensarbetet som mall vid val av komponenter.  

 

Funktionella krav 

● Reducera vikten med 30 %. 

 Skåpet ska kunna transporteras på en pirra. 

● Inbrottssäkert. 

 Inga luckor att t.ex. föra in en kofot, robust och det ska inte gå att bryta sig in 

emellan hyllplanen. 

● Låsningsmekanismen får maximalt innehålla 10 stycken komponenter.  

 Enkel låsningsmekanism.  

● Låsningsmekanismen ska klara av en kraft på 1000 N. 

 Låset ska klara av att någon rycker i handtaget eller försöker bryta sig in med 

kofot. 

● Modulariserat skåp. 

 Kunden ska kunna välja mellan 1-6 stycken boxar, mellan två stycken olika djup, 

fyra stycken olika höjder och tre stycken olika bredder. 

● Inte innehålla någon svets på delar som ska kunna bytas ut. 

 Underlätta demontering och monteringen genom att använda sig av skruv, 

pressbult, vagnsbult och nit istället för svets.   

● Repskydd ovanpå hyllplan ska användas.  

 Inget underhåll av hyllplan.  

● Minsta boxen ska rymma ett handbagage. 

  Dimensionerna för ett handbagage2: Höjd: 230 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 550 

mm. 

● Kostanden får inte överstiga 1000 SEK per box. 

 Med kostnad för en box inräknas kostnaden för: Låsningsmekanism, 

 stängningsmekanism, handtag, gångjärn, materialkostnad för hyllplan och 

                                                 
2
Scandinavian Airlines, Handbagage, 2016.  

 http://www.sas.se 
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boxdörr. Detta räknat på en box som kan rymma ett handbagage.  

● Ska klara av ett temperaturintervall från -20 - +30 C. 

 Skåpen ska kunna ställas utomhus i svenskt klimat.  

● Ska inte kunna knuffa omkull skåpet (600N i mitten av skåpet). 

● Enkelt att komma åt utrymmen som behövs servas, utan att kund kommer åt. 

 Skåpet ska vara servicevänligt.  

 

Användarkrav 

● Enkelt för kund att öppna och stänga skåpet.  
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2 Nulägesanalys 
Examensarbetet inleddes med en analys av Speed Services befintliga skåp (Speed Locker 2) samt 

en analys av en tysk konkurrent (LockTec). Den tyska konkurrentens skåp har hämtats hem för 

att ta del av dess fördelar och nackdelar.  

2.1 Befintligt skåp 
Speed Services senaste skåp heter Speed Locker 2 och finns i tre stycken varianter med 

tillhörande betalstation. De olika varianterna är: Large, Medium och Ski. Betalstationen kallas i 

bilden för Pay. Se figur 2.13 för mått i mm.  

 

Inbrottsförsöket på Speed Locker 2 blev misslyckat då det inte gick att ta sig in i boxen med hjälp 

av en kofot.  

 

 
Figur 2.1 Dimensioner på de olika varianterna av Speed Locker 2. 

                                                 
3
 Speed Services AB, Förvaringsboxar, 2016.  

 http://www.speed-services.se/forvaringsboxar/. 

http://www.speed-services.se/forvaringsboxar/
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2.1.1 Allmänt 
4Speed Locker 2 är ett nyckelfritt skåp som möjliggör driftövervakning via internet. Alla skåp har 

kortbetalning och särskilda skåp möjliggör betalning med mynt. Det har aldrig skett något inbrott 

i något av Speed Locker 2:s boxar, men ett tiotal inbrottsförsök har inträffat under de 8 år som 

skåpen har varit utplacerade.  

 

Betalstationen har idag ett mått som inte passar in i varken en medium eller en large box vilket 

gör att den inte kan anpassas till boxstorlekarna.  

 

Vikten på de olika skåpstorlekarna:  

 

● Medium: 178 kg. 

● Large: 206 kg. 

● Ski: 129 kg. 

● Pay: 173 kg. 

 

2.1.2 Låsningsmekanism 

Låsningsmekanismen är idag komplicerad men väl 

fungerande. Vid problem med den ursprungliga 

versionen har dellösningar adderats på mekanismen 

istället för att göra om den från början. Detta har 

resulterat i att detaljen i nuläget har revision F. Med 

revision menas vilken version detaljen har d.v.s. hur 

många gånger detaljen har ändrats.  

 

Konstruktionen är dyr och innehåller idag ca 53 

stycken komponenter vilket kan ses i figur 2.2 och 

2.3. Låsningen sker med hjälp av tre stycken 

låsgafflar vilket är överdimensionerat då det hade 

räckt med två. Låsningen av gafflarna sker med en 

servomotor som aktiveras när gafflarna slår i en 

magnetutlösare.  

 

Mekanismen har i sin helhet många onödiga delkomponenter, vilket leder till komplicerad 

felsökning nät problem uppstår. Låsningsmekanismen kan idag styras över nätet och med hjälp 

av en sensor kan skåpen övervakas från huvudkontoret. 

                                                 
4
 Speed Services AB, Förvaringsboxar, 2016.  

 http://www.speed-services.se/forvaringsboxar/. 

Figur 2.2 Insida av boxdörr 

med låsningsmekanism. 

Figur 2.3 

Låsningsmekanismens 

låskort med elektronik. 

http://www.speed-services.se/forvaringsboxar/
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2.1.3 Boxdörr 

Boxdörren består av fem stycken delar, varav två är skenor där den inre 

delen fästs i den yttre. Två boxliknande delar utgör tillsammans dörrens 

yttersida (se figur 2.4) samt en inre del vars funktion är att skydda 

låsgafflarna. De två yttre delarna svetsas ihop i varandra och den inre delen 

nitas fast i skenorna, som är fastsvetsade på insidan av de yttre delarna. 

Dörren är idag robust och komplicerad att montera då den väger ca 7 kg 

(medium box). Den nya dörren måste ha en lägre vikt samtidigt som den 

ska vara lika inbrottssäker som den är befintliga.  

 

2.1.4 Hyllplan 

Hyllplanen består av fem stycken delar (se figur 2.5), en övre plåt, tre 

stycken u-balkar på insidan som används för att reducera sviktning av 

plåten och en undre plåt som fästs i den övre plåten. Hyllplanen är i 

dagsläget fastsvetsade på insidan av skåpet vilket minskar 

anpassningsbarheten. När hyllplanen är svetsade på plats kan inget 

göras åt dess position. Att inte använda sig av skenor eller någon 

inpassning i skåpet gör att positionen i höjdled av hyllplanen kan 

variera. Hyllplanen är gömda bakom boxdörren vilket är estetiskt 

tilltalande samt att det minskar risken för inbrott. Hyllplanet klarar av 

en vikt på 100 kg.   

2.1.5 Hopfästning av sektioner  

Hopfästning av sektioner sker idag med skruv och mutter. Varje skåp har ett 

balksystem monterat på vardera sida. Balkarna är placerade i ett mönster som kan 

liknas vid ett stort T (se figur 2.6). Skåpet fästs på tre ställen, högst upp, i mitten 

och längst ner. Fästningsprocessen då sektioner ska sättas ihop är komplicerad då 

det krävs att skruven hålls i på ena sidan samtidigt som muttern skruvas på från 

andra sidan.  

 

Problem som stöttes på vid uppsättning av skåp vid Danmarks flygplats var att 

balkarna inte alltid var helt raka vilket gjorde hopfästningen komplicerad. 

Konsekvenserna av att balkarna inte är helt raka blir att täcklisten mellan 

skåpen inte passar då krokarna på listen har ett fast mått. Balksystemet tar 

mycket utrymme samtidigt som det bidrar till en hög vikt men en fördel med 

balkarna är att de ger en bra stabilitet. 

  

Figur 2.5 Nuvarande hyllplan. 

Figur 2.6 Nuvarande 

hopfästning av sektioner. 

Figur 2.4 Nuvarande boxdörr.  
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2.1.6 Belysningsarmatur 

Belysning finns inte invändigt i skåpen vilket gör det svårt för kund att se in i skåpet 

på platser där det är dåligt belyst. Enda platsen där belysning finns är ovanför varje 

skåp (se figur 2.7). Nackdelen med belysningen är att konstruktionsvalet är 

komplicerat då den är stor, tung och innehåller många komponenter.  

 

2.1.7 Montering/demontering  

Montering och demontering är ett kritiskt moment idag och det går inte att 

demontera skåpen då svets används på flera ställen. På ställen där det används nit, 

t.ex. i boxdörren, går det att demontera men användning av skruv på vissa ställen 

hade underlättat. Alla delar är idag tillverkade i stål (1,5mm) vilket gör 

konstruktionen tung och otymplig. Valet av stål skulle kunna ersättas av aluminium där kraven 

för hållfasthet och säkerhet inte är lika stora. Ett lättare materialval hade bidragit till en enklare 

montering samt demontering. 

2.1.8 Användning 

Kunden har inga direkta klagomål vid användning av boxarna. Finns förslag på att använda 

mobilen vid betalning av skåp. 

2.1.9 Visuella skyltar  

En visuell skylt är en skylt som visar kunderna vilken skåpsektion de befinner 

sig vid. Detta för att underlätta för kunderna att hitta boxen de valt att varvara 

sina ägodelar i. 

 

Visuella skylten väger i nuläget mycket mer än vad den behöver p.g.a. att den är 

stor och tillverkad i stål. Skylten i sin helhet väger drygt 10 kg. Den skulle kunna 

vara mindre och tillverkas i annat material då den endast används för att hjälpa 

kunden att hitta rätt betalstation. Överdelen av skåpet är platt vilket resulterar i att vätskor inte 

rinner av (se figur 2.8). En liten lutning hade tagit bort detta problem.  

2.1.10 Gångjärn  

Gångjärnen är egentillverkade och ej anpassningsbara. Dessa svetsas fast i skåpets 

yttersida och skruvas fast i boxdörren. Gångjärnen är heltäckande d.v.s. att de följer 

hela kanten av boxdörren, detta gör utknackning av axeln i gångjärnet omöjlig samt 

intrång via sidan svårt (se figur 2.9).  

Figur 2.9 Nuvarande gångjärn. 

Figur 2.7 Nuvarande 

konstruktion av 

belysningsarmatur. 

Figur 2.8 Nuvarande 

konstruktion av visuell skylt. 



Examensarbete: FRAMTAGNING AV NYTT SÄKERHETSSKÅP 

11  

 

 

2.1.11 Handtag 

På dörren är ett handtag monterat vars position kan roteras 90 grader för öppning och 

stängning av skåpet. Handtaget är utstickande vilket gör att användare och maskiner kan 

fastna i det (se figur 2.10). Det finns en indikator som visar om boxen är upptagen eller 

ledig. En röd färg indikerar att boxen används och en grön färg indikerar att skåpet är 

ledigt och tillgängligt för användning. 

 

 

 

2.1.12 Stängningsmekanism  

Stängningsmekanismen Speed Locker 2 använder sig av möjliggör att dörren dras 

igen vid ett läge och kan stå helt öppen vid ett annat. Konstruktionen är 

egenkonstruerad och innehåller många delkomponenter vilket gör 

stängningsmekanismen komplicerad (se figur 2.11). Speed Services boxar står 

alltid olåsta vilket gör att kunden kan kolla in i boxen för att undersöka om det ser 

bra ut innan den bestämmer sig för att betala och använda boxen.  

 

 

2.1.13 Uppställning  

Speed Locker 2 använder ställfötter (se figur 2.12) för att kunna justera skåpets höjd 

inför eventuella höjdskillnader. Ställfötterna är i dagsläget för långa, vilket gör att det 

inte går att dra skåpet när ställfötterna sitter fastmonterade. Anledningen till att det inte 

går att dra skåpen när fötterna är monterade är att vid förflyttning böjer sig axeln och 

knäcks. En kortare ställfot med samma storlek på bottenytan hade löst detta problem.  

2.1.14 Service 

Servicevänligheten är dålig på hela Speed Locker 2 då utrymmen för att komma åt 

de flesta komponenterna är trånga. Lösningen är inte att göra alla utrymmen större, då det 

resulterar i förlorad yta, utan att istället ändra placeringen av komponenterna. 

Figur 2.12 Ställfot till 

nuvarande uppställning 

Figur 2.10 

Nuvarande 

handtag. 

Figur 2.11 Nuvarande 

stängningsmekanism 
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2.2 Tysk konkurrent LockTec. 
En analys har genomförts på den tyska konkurrenten LockTecs skåp (se figur 

2.13) och LockTec har många varianter av skåp idag. Skåpet som har 

analyserats är ett skåp som kom ut på marknaden ungefär vid samma tidpunkt 

som Speed Locker 2, för ca åtta år sedan. Inbrottsförsöket som genomfördes 

blev lyckat, ur konkurrenssynpunkt, då det gick att komma in i boxen efter 

endast 15 sekunder med hjälp av en kofot.  

2.2.1 Allmänt 

Locktecs säkerhetsskåp Locksafe IV används världen över på offentliga 

platser som t.ex. stationer, köpcentrum, museer, flygplats, temaparker och 

färjor.  

 

Skåpen finns i olika storlekar och varianter. De tillverkas i 1,5mm tjock 

pulverlackerad stål och de rekommenderar att maximalt koppla tio kolumner till en betalstation5. 

Fler kolumner skulle resultera i långa sträckor till betalstationen och eventuell kö om många 

kunder köper boxar samtidigt. 

2.2.2 Låsningsmekanism  

LockTec använder sig av en axiell låsning 

med hjälp av två stycken låsaxlar (se figur 

2.14-16). Låsaxlarna skjuts in och ut med 

hjälp en servomotor som är kopplad till de 

båda axlarna. Hela låsningsmekanismen har 

25 stycken komponenter varav 14 stycken är 

skruvar. Konstruktionen är inte inbrottssäker 

då låsaxlarna är för korta. Det är enkelt att 

bryta sig in med en kofot och därmed 

uppfyller inte låsningsmekanismen sin 

funktion. Användning av lite längre låsaxlar 

hade gjort den delen av konstruktionen mer 

inbrottssäker.  

 

                                                 
5
 LockTec, Locksafe IV LockerBuilder, 2016. 

 http://www.locktec.com/en/locker-builder/ 

Figur 2.13 Den tyska 

konkurrenten LockTecs skåp 

Figur 2.14 

Låsningsmekanism med 

axlar infällda. 

Figur 2.15 

Låsningsmekanism 

med axlar utfällda. 

Figur 2.16 

Infasning för 

låsaxlar i dörr. 

http://www.locktec.com/en/locker-builder/
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2.2.3 Boxdörr 

Dörren består av två stycken hopsvetsade delar (se figur 2.17) och dörren är ca 30 

mm tjock, en robust konstruktion vilket gör dörren otymplig att bära vid montering. 

Den bakre delen av dörren är bockad till en form liknande en låda medan framsidan 

har en extra bock på framkanten för att öka hållfastheten.  

 

2.2.4 Hyllplan 

Hyllplanen är tillverkade i två stycken delar (se figur 2.18), en övre plåt som nitas 

fast i skåpets sidor och en undre plåt. Den undre plåten har en nedbockning för att 

förhindra insikt i skåp och nitas fast i den övre plåten.  

2.2.5 Hopfästning av sektioner  

Här används en mellansektion där låsmekanismen är monterad. Mellanlisten är 

fastnitad i skåpet.  

2.2.6 Belysning 

LockTec saknar belysning i boxen då de endast använder utvändig belysning.  

2.2.7 Montering/demontering  

All svets som används förhindrar demontering av skåpet. På ett fåtal ställen används 

nitar vilket möjliggör demontering. Montering av skåpet är det inget problem med.  

 

2.2.8 Användning 
Skåpet Speed Services AB har tagit hem använder sig enbart av myntbetalning men 

nyare modeller möjliggör betalning med kort och sedlar.  

2.2.9 Visuella skyltar  

LockTec använder sig inte av någon visuell skylt då de har en infasning på varje box 

där boxnummer och sektionsnummer placeras (se figur 2.19).  

2.2.10 Gångjärn  

LockTec använder sig av en monterad axel genom dörren som sedan fästs i övre- och 

undre hyllplan (se figur 2.20). Valet av gångjärnslösning är inte inbrottssäker då 

axeln går för kort in i hyllplanen och gör det därför möjligt att bryta ut dessa med 

hjälp av en kofot. Användningen av en genomgående axel från toppen av skåpet till  

 

 

Figur 2.17 LockTecs 

nuvarande boxdörr. 

Figur 2.18 LockTecs 

nuvarande hyllplan. 

Figur 2.19 LockTecs 

version av visuell skylt. 

Figur 2.20 LockTecs 

nuvarande gångjärn. 
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botten hade gjort gångjärnslösningen inbrottssäker, i och med att axlarna är korta blir det därmed 

en väg in i skåpet.  

 

2.2.11 Handtag 

Skåpet är handtagslöst vilket gör att det inte sticker ut något utifrån skåpet vilket 

är en fördel (se figur 2.21). Alla LockTecs skåp står olåsta när de inte används. 

När kunden sedan valt en box trycks boxdörren in någon centimeter tills den låses 

och därefter kan kunden betala för boxen. En annan fördel med att använda 

handtagslösa boxar är att det blir en lägre tillverkningskostnad. Vad som behövs 

tänka på istället är funktionen som skjuter ut boxdörren åt kunden som enkelt kan 

öppna dörren.  

 

 

2.2.12 Stängningsmekanism  

Här används en dragande gasfjäder som monteras i boxens överdel (se figur 2.22). 

Fördelarna med en gasfjäder är att det är få delar samtidigt som en gasfjäder ger en 

mjuk stängning av dörren. Nackdelen är att användingen av gasfjädrar är en dyr 

lösning.  

 

2.2.13 Uppställning  

LockTec använder sig inte av några ställfötter och kan därmed inte justera skåpets höjd vid 

ojämna underlag. Skåpet står med dess botten mot golvetytan vilket gör skåpet ostadigt och 

försvårar monteringen av sektioner vid ojämna golvytor.  

2.2.14 Service 

Service är enkelt att genomföra på betalstationen då den går att dra ut och sedan utföra servicen 

från sidan. Att utföra service på låsningsmekanismen är svårare då det är ett litet utrymme att 

arbeta i. 

  

Figur 2.22 LockTecs nuvarande 

stängningsmekanism. 

Figur 2.21 LockTecs 

nuvarande greppyta. 
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2.3 QFD – analys 
En QFD-analys har gjorts på Speed Services befitnliga skåp (se figur 2.23). I QFD:n har 

kundönskemål från handledare viktats för att få fram vilken produktegenskap man bör lägga mest 

vitkt på. Det är gjorts en kunkurrentjämförelse gentemot LockTecs skåp där kundönskemålen och 

produktegenskaperna har jämförts för de olika säkerhetsskåpen. 

 

 

 
 

 

  

Figur 2.23 QDF-analys av befintligt skåp. 
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Utifrån QFD-analysen går det att utläsa att störst vikt ska läggas på att minska antalet svetsade 

delar och att hålla en låg kostnad på säkerhetsskåpet. De övriga prouktegenskaperna behövs det 

inte läggas lika stor vikt på utifrån analysen.  

 

Det går att utläsa från konkurrentjämförelsen att Speed Locker 2 och LockTec:s skåp följer 

varandra ganska likvärt. Det enda området de skiljer sig ifrån varandra utifrån 

produktegenskaperna är antalet boxar där Speed Locker 2 kan anpassa sina boxstorlekar medan 

LockTec:s skåp har endast en uppsättning av boxar. Utifrån kundönskemålen skiljer sig två 

punkter, inbrottssäkerhet och enkel låsningsmekanism. Eftersom att det gick att bryta sig in i 

LockTec:s skåp efter 15 sekunder anses det inte vara inbrottssäkert till skillnad från Speed 

Locker 2 vars skåp inte gick att bryta sig in i med hjälp av en kofot. Låsningsmekanismen är 

enklare i LockTec:s skåp i jämförelse med Speed Locker 2 där mekanismen innehåller 28 stycken 

färre komponenter (se avsnitt 2.1.2 och 2.2.2). 

2.4 Tillverkning  
Idag sker nästan all tillverkning av Speed Services skåp i Polen, de tillverkningsmetoder som de 

använder sig av är laserskärning och bockning. Den enda tillverkning som sker i Sverige är 

montering av ställfötter, låskort samt programmering av mjukvara. Skåpet fraktas med båt och 

lastbil färdigmonterat till huvudkontoret i Tyresö.  

 

Någon ytterligare information hur tillverkningen av LockTecs skåp sker har inte tagits in.  

2.5 Summering av nulägesanalys  
Efter analysen av Speed Locker 2 och LockTecs skåp kommer stor vikt behöva läggas på 

låsningsmekanismen då detta är det mest kritiska momentet vid framtagning av ett nytt 

säkerhetsskåp. Gångjärn är även det ett viktigt område.  

 

Generellt ska allting göras enklare än nuvarande lösningar, minska antalet delar, minska 

totalvikten och reducera onödiga kostnader. Genom att minska antalet delar kommer servicen att 

bli enklare. Att utöver detta göra komponenter som enkelt kan bytas ut och som är enkla att 

komma åt kommer det resultera i en betydligt enklare service än vid dagsläget.  
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3 Teori  
Nedan följer teorin bakom de metoder som används och information om olika material.  

3.1 QFD 
 

QFD-analys är en metod som används för att översätta kundens krav till mätbara mål av 

produktens egenskaper6.  Metoden är vanlig i industrier och under produktutvecklingsprocesser. 

Analysen ger svar på vilka produktegenskaper som blir viktigast att lägga resurser på och hur 

produkten står sig mot konkurrenter. QFD-analysen sammanfattas i ett kvalitetshus.  

Figur 3.17 visar vilka värden som ska föras in i vardera ruta.  

 

 

                                                 
6
 Bo Bergman & Bengt Klefsjö, Kvalitet - från behov till tillverkning, 5:e upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 

2014), s 133. 
7 Quora, What is the meaning of QFD "quality function deployment"?, 2015. 

  https://www.quora.com  

Figur 3.1 Mall för kvalitetshuset i en QFD-analys. 

https://www.quora.com/
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3.2 Konceptkonstruktion 
Denna metod är ett hjälpmedel vid framtagning av koncept och grundar sig i 4 stycken steg8.  

 

● Identifiera problemet. 

● Insamling av information 

● Konceptgenerering  

● Val av koncept 

 

Arbetet är uppbyggt av dessa steg där identifiering av problem och informationsinsamling 

sammanfattas under rubriken “Problembeskrivning & information”. Där finns allmän information 

om de olika problemområdena som har uppstått under projektet.  

 

När problemen har klargjorts och information om områden har sammanfattats genomförs en 

konceptgenerering där en typ av brainwriting9 har använts. Båda två tog fram minst fem stycken 

koncept vardera för att sedan gå igenom koncepten med varandra, därefter valdes de fyra eller 

fem bästa koncepten. Handledaren kom ibland med förslag som sedan viktades i Pugh-matrisen. 

Efter att koncepten har viktats i en Pugh-matris gjordes ett val av koncept tillsammans med 

handledaren.  

3.3 Pugh-matris 
Stuart Pugh10 var professor på designavdelningen på Strathclyde universitet i Glasgow och han 

var mannen som tog fram Pugh-matrisen. Användningsområdet för Pugh-matrisen är brett och 

kan tillämpas inom flera olika områden. Syftet med matrisen är att vikta olika koncept mot 

varandra för att få ut det “bästa” konceptet. Pugh-matrisen kan med fördel användas när det är 

osäkert vilket koncept som är det bästa relaterat till egenskaperna.  

 

De viktigaste egenskaperna radas först upp till vänster i en tabell för att sedan vikta dessa utefter 

hur stor inverkan de har på slutprodukten. När viktningen sedan är gjord radas de olika koncepten 

upp där ett referenskoncept sätts som utgångspunkt. När utveckling av en produkt ska göras sätts 

den befintliga produkten som referens för de andra koncepten. Sedan förs olika tecken, t.ex. -, + 

och 0,  in för att se om de övriga koncepten är bättre, sämre eller lika bra som referenskonceptet.  

 

                                                 
8 Mike R Baxter, Product Design – Practical Methods for the Systematic Development of New Products, 1:a 

upplagan, (London: Nelson Thornes Ltd, 1995), s 210. 
9 Mike R Baxter, Product Design – Practical Methods for the Systematic Development of New Products, 1:a 

upplagan, (London: Nelson Thornes Ltd, 1995), s 81. 
10Decision Making Confidence, How To Use The Pugh Matrix, 2016. 

  http://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html  

http://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html
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3.4 Material 
Säkerhetskåp använder sig ofta av stål i konstruktionen, dels för att det är ett slitstarkt material 

och dels för att det är ett billigt material i förhållande till dess hållfasthet.  

 

3.4.1 Konstruktionsstål 
Konstruktionsstål används idag på många ställen i vardagen. Enligt en konstruktionshandbok11 är 

konstruktionsstål avsedda för både svetsade och icke svetsade konstruktioner t.ex. bärande balkar 

i hus och industribyggnader, broar, kranar, traverser och master. Konstruktionsstål levereras i 

olika former som rör, plåt och stång dessa är oftast varmvalsade. Vid materialval inom stål kan 

det underlätta att ta hänsyn till följande tre aspekter, om föremålet kommer utsättas för statisk 

eller dynamisk last, vilken miljö den kommer befinna sig i och vilken tjocklek stålet ska vara i. 

 

3.4.2 EN AW 5754 
En aluminiumlegering som är legerad med magnesium används ofta inom skepps.- och 

tankbilsindustrin med hänsyn till dess saltvattensbeståndighet12, den används även till 

maskindelar. Densiteten är 2.7 g/cm3 och elasticitetsmodul 70 GPa. . Legeringen är lämplig att 

använda vid laserskärning, fungerar mycket bra vid bockning och används där högre hållfasthet 

önskas13.  

 

3.5 Tillverkningsmetoder 
Tillverkning av plåt sker idag på många olika sätt men det finns gemensamma delsteg. Först 

smälts råmaterialet ned till flytande form, smältan hälls ut i formar eller på band för att sedan 

valsas och till sist bearbetas till önskad form. Plåten kan formas efter önskat utseende och vilken 

bearbetningsmetod som används beror oftast på vilket utseende plåten ska ha.  

 

Delarna som kommer användas till det nya säkerhetsskåpet kommer antingen att stansas eller 

laserskäras för att sedan bockas. Vissa färdiga profiler kommer att strängpressas. 

3.6 Bearbetningsmetoder 
Metall kan bearbetas på olika sätt och nedan beskrivs de metoder som används på skåpets 

detaljer. 

3.6.1 Bockning 
14Med bockning menas att materialet böjs till önskat utseende. Bockning kan ske både manuellt 

och med hjälp av automation i form av industrirobotar. Idag är toleranserna vid bockning mycket 

hög och med hjälp av robotar kan stora serier bockas med korta ledtider d.v.s. att det inte tar lång  

                                                 
11 Björk K, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion : mekanik och hållfasthetslära, 7. uppl., 2013. 
12 http://www.westmetall.se/wp-content/uploads/2015/10/Produktblad-5754.pdf 
13 http://www.metallcenter.se/Produkter/Tjockpl%C3%A5t_och_verktygslegeringar/EN_AW-5754.aspx 
14 Bockning, Bockning, 2016. 

  http://www.bockning.se/  

http://www.bockning.se/
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tid mellan de olika serierna. Manuell bockning brukar appliceras vid mindre serier medan robotar 

används vid större serier. 

 

(Technodetaljer)  

Bockningsradier varierar mellan olika material. De två vanligaste metallerna som används idag är 

aluminium och stål15. Vid bockning av dessa metaller skiljer sig bockningsradien vilket kan vara 

kritiskt vid bockning. Bockningsradie är den radie som bildas på insidan när plåten bockas. En 

tumregel är att stål ska ha minst halva tjockleken som bockningsradie för att undvika sprickor i 

metallen. För Aluminium tillämpas samma tumregel men omvänt, här är det bättre att ha dubbla 

tjockleken av plåten som radie men 1,5 gånger plåtens tjocklek fungerar som minsta tillåtna radie 

vid bockning.  

 

3.6.2 Laserskärning 
16Om det ska skäras ut komplicerade former i metall är laserskärning den bästa metoden. Lasern 

kan tillämpas vid både tunn och tjock plåt vilket gör att användningsområdet blir brett. 

Utskärningen sker med en förprogrammerad robotarm som snabbt skär ut önskat mönster. En 

effektiv metod där efterbearbetningen är minimal. Med ett smalt snitt behöver inte dyrt material 

gå förlorat och det finns ingen verktygskostnad som tillkommer.  

 

3.6.3 Stansning  
17Stansning går ut på att hål slås ut i materialet, som oftast är metall18 men kan också appliceras 

på andra material som papp och läder. Det är en effektiv metod som kan användas med stor 

noggrannhet och precision. Processen är snabb men högljudd vilket resulterar i att operatörer 

måste bära hörselskydd. Till skillnad från laserskärning behöver stansen använda sig av olika 

stansverktyg för att slå ut programmerat mönster medan laserskärningen använder sig av samma 

laser under hela processen. Kostnaden, som oftast avgör vilken metod som används, ligger på 

inköp av stansmaskin, vilket är mindre än att köpa in en laserskärare, samt stansverktyg. Vid 

anläggningar där stansningen är automatisk blir effektiviteten hög och detaljpriserna låga vid 

stora serier, stansning tillämpas även på tunna plåtar. En kostnadseffektiv metod vid stora serier. 

  

                                                 
15

 Carbontrikes, Jämförelse med konstruktionsmetaller, 2016. 

http://www.carbontrikes.com/komposit/metaller.htm  
16 Gnosjö, Laserskärning, 2016. 

 http://www.gnosjoregion.se/laserskarning/  
17 Stansning, Hur fungerar stansning och bockning? 2016  

http://www.stansning.n.nu/  
18 Gnosjö, Stansning, 2016 

 http://www.gnosjoregion.se/metallbearbetning/stansning.asp 

http://www.carbontrikes.com/komposit/metaller.htm
http://www.gnosjoregion.se/laserskarning/
http://www.stansning.n.nu/
http://www.gnosjoregion.se/metallbearbetning/stansning.asp
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4 Viktiga komponenter 
Under arbetets gång gav några komponenter upphov till större problem än andra och dessa var: 

Gångjärn, låsningsmekanism, kabeldragning, stängningsmekanism, ställfötter och belysning och 

laddningsuttag.  

4.1 Gångjärn 

Gångjärn tillämpas idag ofta när ett föremål ska rotera kring en axel. Dörrar använder sig oftast 

av två likadana gångjärn uppe och nere där gångjärnen fästs i samma riktning för att enkelt kunna 

haka på och av dörren. Detta används på dörrar där säkerheten ställer lägre krav vid 

användningen som t.ex. badrumsdörrar, dörrar i hemmet, grindar, skåpluckor m.m. För att dörren 

inte ska kunna hakas av vänds ett av gångjärnen. Vändningen av ett gångjärn gör att det inte går 

att förflytta dörren i höjdled.  

 

En annan tillämpning är att montera bakkantbeslag(se figur 4.219) på dörren. Det är cylindriska 

eller smala fyrkantiga föremål som sticker ut från gångjärnet på dörrkarmen och går in i ett 

motsvarande hål i bakkanten på dörren. Med bakkantsbeslag blir det omöjligt för tjuven att lyfta 

av dörren20.  

 
Figur 4.2 Karmskruv till vänster och låsbrickan till höger. 

 

Karmskruven, som har formen av en spelpjäs, förs in i dörrkarmen och låser dörren vertikalt vid 

stängning. Detta gör inbrott med kofot betydligt svårare då karmskruven tar emot och därför 

används den idag mer i hemmen.  

 

När det gäller säkerhetsskåp är placering och val av gångjärn viktigt. Ur säkerhetssynpunkt 

placeras gångjärnen invändigt vilket motverkar inbrottsförsök. Problemen med att placera  

                                                 
19 Byggvaruhusen, Ytterdörrar – Webbutiker, 2016. 

  http://byggvaruhusen.com/ytterdorrar/  
 
20Din byggare, Inbrottsskydd, 2016. 

http://www.dinbyggare.se 

http://byggvaruhusen.com/ytterdorrar/
http://www.dinbyggare.se/inbrottsskydd-sa-skyddar-du-dig-mot-inbrott/
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gångjärn på insidan är att det blir svårt att undvika glipor eller att boxdörren krockar i skåpet. 

Gångjärnen måste placeras på ett sådant sätt att dörren inte krockar i skåpet och eventuella glipor 

som uppstår kan täckas.  

 

Det finns många olika varianter av gångjärn, allt från klassiska ledgångjärn till specialtillverkade 

gångjärn med alla olika bockningar och utformningar. Det finns mindre gångjärn och heltäckande 

gångjärn (som Speed Locker 2 använder sig av). Heltäckande gångjärn, även kallade 

pianogångjärn21 har fördelen att det inte uppstår några glipor mellan boxdörr och skåp. 

Nackdelen är att de endast passar till ett visst mått och det behövs därmed tas in olika storlekar på 

gångjärnen om det är olika storlekar på dörrarna. Vid användning av flera små gångjärn blir 

nackdelen att fler gångjärn måste köpas in vid olika storlekar av dörrarna. 

 

Problemet vid val av gångjärn, då dörren ska vara placerad inuti skåpet är att dörrsidan krockar i 

skåpet. Vid jämförelse mot t.ex. ett köksskåp där dörren är i skåpet används skåpgångjärn. Dessa 

skulle kunna tillämpas för att undvika att luckan krockar i skåpet. Nackdelen med dessa är att de 

inte lever upp till hållfasthetskraven som ställs på ett säkerhetsskåp.  

 

Säkerhetsskåp använder sig idag av mycket svets vilket gör att de inte går att modifiera, d.v.s. 

anpassa storlek efter önskemål. Fördelarna med svets är att det ger bra hållfasthet samt att 

användaren eller utomstående inte kommer åt någon komponent. Om dörrarna ska kunna tas av 

skåpet för att ersättas med en ny måste montören komma åt gångjärnen utan att användaren kan 

ta dörren. Detta skapar ett problem vilket oftast resulterar i att företagen som jobbar inom 

säkerhetsskåpsbranschen istället väljer att använda sig av svets. 

 

4.2 Låsningsmekanism 

Låsning av boxen är ett kritiskt moment när det gäller säkerhetsskåp eftersom att syftet med ett 

säkerhetsskåp är att säkert kunna låsa in sina ägodelar, detta ställer stora krav på 

låsningsmekanismen. Till Speed Services nya skåp eftersträvas en simpel mekanik samtigt som 

den ska klara av eventuella inbrottsförsök. 

 

Idag gör internetövervakning av säkerhetsskåp det möjligt att från kontoret se vilka skåp som är 

låsta eller öppna samt att enkelt kunna hjälpa kund vid eventuella problem.Detta ställer krav på 

låset då någon form av sensor krävs som känner av om skåpet används eller inte. Problemet kan 

lösas på olika sätt, t.ex. ha något direkt i låsningsmekanismen som känner av om låset är låst eller 

inte, en annan lösning är att montera en sensor som känner av om handtaget är nedfällt eller  

                                                 
21Skånebeslag, Pianogångjärn, 2016. 

http://www.skanebeslag.se/gangjarn/pianogangjarn/  

http://www.skanebeslag.se/gangjarn/pianogangjarn/
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uppfällt. I dagsläget använder sig Speed Locker 2 av en mekanism som läser av en magnets 

position, positionen avger om skåpet är låst eller öppet. Konkurrentens skåp saknar funktionen 

“internetövervakning” på skåpet som Speed Services AB har tagit in men de använder sig av den 

funktionen på nyare skåp. Internetövervakningen möjliggör även att från kontoret kunna starta 

om betalningsstationer om det skulle uppstå problem samt att uppdatera mjukvaran.  

 

Det finns olika sätt att låsa ett skåp på idag och de har sina för- och nackdelar. Handtag används 

idag på dörrar för att underlätta öppning och stängning av skåpet. Står dörrarna stängda när de 

inte används är de inte ivägen för övrig lokal personal, vilket kan minska risken för slitage och 

sabotage. För att hålla dörrar stängda kan olika varianter av stängningsmekanismer användas. 

Några komponenter som kan användas vid stängning är gasfjädrar, spiralfjädrar eller 

egenkonstruerade mekanismer (som Speed Locker 2 använder sig av).  

 

Skåpen står idag på platser där det är mycket folk i rörelse. Där ett stort antal skåp finns 

tillgängliga, t.ex. på Stockholms centralstation där det finns 900 skåp22, finns det personal på 

plats som hjälper kunder vid eventuella problem. Att det är mycket folk i rörelse där skåpen står 

gör det svårare för inbrottstjuven att bryta sig in. För att inte väcka uppmärksamhet behöver 

inbrottet gå fort och inte göra oväsen då inbrottstjuven inte har mycket tid på sig att utföra dådet. 

Låsningsmekanismen ska klara av stora krafter som t.ex. kan utföras med hjälp av en kofot.  

4.3 Kabeldragning 

Att dra kablar är idag ett moment som kan vara bra att planera för att enkelt komma åt de kablar 

som ska bytas eller anslutas. Företaget vill att kablarna döljs ur en estetisk synpunkt samtidigt 

som de vill att kunden inte ska kunna se kablarna då risken för sabotage ökar och att de ska vara 

lättillgängliga vid eventuell service. Hur kabeldragningen ska genomföras påverkas av hur 

produktens arkitektur är utformad och i vilken miljö den kommer befinna sig i. 

När det kommer till säkerhetsskåp är tillämpningen annorlunda. Slitage på en kabel som inte 

påverkas är minimal vilket gör att kablar göms på ett sätt att de inte behövs vara åtkomliga om 

inte en kontakt ska bytas ut. Att dra kablarna invändigt i skåpet resulterar i någon form av list, 

vilket tar utrymme samt att väskor riskerar att fastna i listen. Att dra kablarna mellan skåpen leder 

till att yta “förloras” som sedan måste täckas med en list och ett eventuellt lås om det ska gå att 

komma åt dem. 

 

Kablar kan dras i hålrum där de utan konsekvenser kan förvaras.. Tillämpas denna tanke på ett 

säkerhetsskåp skulle kablarna kunna dras i hyllplanen då detta utrymme inte används till något. 

Vid denna typ av lösning måste montering av skåp och elektronik ske samtidigt.  

                                                 
22 Bryneholt, Sebastian; Mjukvaruansvarig på Speed Services AB. Samtal 2016-05-10. 
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4.4 Stängningsmekanism 

Vid stängning av boxdörren kan olika mekanismer användas. Vilken typ av stängning som 

används har en koppling till vilken typ av låsningsmekanism som används. Tre olika typer av 

stängningsmekanismer har undersökts.. 

 

● Dragande stängning. 

● Tryckande stängning. 

● Dragande och tryckande stängning. 

 

Dragande stängning syftar på en mekanism som gör att boxdörren alltid stängs d.v.s. att när 

kunden har öppnat dörren för att lasta in sitt bagage stängs dörren om inte kunden håller den 

uppe. Det finns olika typer av mekanismer som kan tillämpas här t.ex. skruvfjädrar och dragande 

gasfjädrar.   

 

Nästa typ av stängning är en tryckande vilket resulterar i att dörren står öppen och kunden måste 

därmed trycka in dörren vid stängning. Här går det att använda sig av t.ex. en tryckande gasfjäder, 

en tryckande gasfjäder vill alltid expandera vilket håller dörren öppen.  

 

Den sista lösningen möjliggör att dörren kan stå både helt öppen i ett läge (tryckande) samt helt 

stängd (dragande). När denna typ av stängning tillämpas handlar det om specialtillverkade 

stängningsmekanismer men kan liknas vid stängningsmekanismer som kan ses överst på vissa 

säkerhetsdörrar. Säkerhetsdörrar har en magnet som håller dörren öppen samt en dragande fjäder 

som stänger dörren då magnetkraften släpper.  

 

4.5 Ställfötter  

Syftet med en ställfot, eller maskinfot som den ibland benämns, är att få upp föremålet från 

golvytan samt att kunna justera höjden av föremålet. Några anledningar till användning av 

ställfötter kan vara att enkelt komma åt under föremålet för t.ex. rengöring eller på grund av att 

föremålet är placerad på en ojämn yta och därmed behöver justera höjden av de olika benen.  

 

När det gäller säkerhetsskåp använder sig Speed Locker 2 sig av ställfötter medan den tyska 

konkurrenten inte gör det. Det har sina fördelar att använda sig av ställfötter, några av dem är 

nämnda ovan, samtidigt som det är billigt.  
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Det finns olika varianter av ställfötter och olika materialval kan göras på foten medan den 

gängade axeln antingen är i stål eller i rostfritt stål. Enligt en leverantör23 tillverkas maskinfötter i 

tre olika material, plast, stål och rostfritt stål. Fördelen med att använda sig av en plastfot är att 

det inte låter lika mycket vid förflyttning.  

 

Ett alternativ till maskinfötter är länkhjul som kan monteras på samma sätt. Problemet med hjul 

är att de inte lika enkelt kan justeras med en gängad axel då hjulen fästs med flera skruvar och 

justeringen i höjdled då uteblir. Att använda sig av hjul är dyrare men underlättar vid förflyttning. 

 

4.6 Belysning & laddningsuttag 

Problemet med att lägga in belysning i ett modulariserat skåp är att placera belysningen på ett sätt 

där belysningen inte är riktad mot användaren. Det är också svårt att fästa belysningen i en 

komponent som ska gå att ta bort eller bytas ut. Installeras belysningen i en komponent som går 

att ta bort måste det gå att ansluta belysningen i den komponenten vid montering, eller koppla ur 

vid demontering. Skulle ljuset monteras på en komponent som inte är modulariserat kommer 

ljuset riktas mot användaren, alternativt lämna hål i skåpet när de plockats bort. Vart ljuset än 

monteras kommer ett hål att behöva täckas där ljuset satt vid justering av storlek på boxen, det 

som går påverka är hur stort hålet som ska täckas blir. För att undvika att användaren kommer åt 

ljuslisten och sabotage måste listen täckas med någon skiva som samtidigt släpper igenom ljuset.  

 

USB uttag för laddningsmöjlighet ska finnas tillgängligt i skåpen och med dessa uppstår liknande 

problem som för belysningen. Vid demontering av hyllplanen kommer en box ha flera uttag som 

kommer befinna sig vid olämpliga positioner i skåpet och om dessa tas bort kommer det vara hål 

i skåpet som måste täckas för. Täcks inte hålen kommer insidan av boxen bli mindre estetiskt 

tilltalande och risk för sabotage ökar, detta kan leda till missnöjda kunder och högre 

servicekostnader.  

 

  

                                                 
23 Kontima AB, Maskinfötter, 2016.  

http://www.kontima.se/. 
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5 Konceptgenerering  
Med hjälp av metoden brainwriting har några koncept tagits fram för varje komponent. Alla 

koncept har en förklarande text med tillhörande bild.  

5.1 Hyllplan  
Nedan följer de fem koncept som har tagit fram för hyllplan. 

5.1.1 Koncept 1 – Sidorna vikta åt varsitt håll 

Det första konceptet som presenteras består av tre stycken delar, 

en överdel, en täcklist samt en underdel (se figur 5.1). 

Täcklisten är tänkt att nitas fast från ovan- och undersidan för 

att sedan fästa sidorna i skåpet med nit eller skruv. 

Det som är bra med detta koncept är att det finns fästpunkter på 

ovan- och undersidan. Detta gör det omöjligt för användaren att 

ta sig in i ett annat skåp via hyllplanen då bara en av sidorna 

kommer att kunna lossas. En nackdel med konceptet är att det är 

svårt att passa in den på rätt höjd i förhållande till val av boxdörr. 

Några andra nackdelar är antalet delar och kanterna som bildas på ovan- och undersidan, då ett 

bagage kan fastna i dessa kanter, främst i den övre kanten.  

5.1.2 Koncept 2 – Sidorna vikta nedåt 

I uppföljaren till det första konceptet har den övre kanten vikts 

nedåt och passningar i bakstycket av hyllplanen har införts (se 

figur 5.2). Problemet med inpassningen och kanten har 

eliminerats då passningarna på hyllplanets baksida kommer att 

föras in i en hålbild i skåpets baksida och den utstickande kanten 

är vikt nedåt.  

 

Nackdelen med detta val av koncept är monteringen. Det är komplicerat att fästa det övre planet 

inifrån vilket gör att det måste fästas utifrån. Den undre kanten är fortfarande kvar vilket inte är 

estetiskt tilltalande. En annan nackdel är antalet delar.  

5.1.3 Koncept 3 - Box 

Kanterna på detta koncept är vikta inåt och hela hyllplanet är gjort 

i en del vilket ger ett boxliknande utseende (se figur 5.3). 

Hyllplanet fästs utifrån med nit eller skruv. 

Nackdelen är att bockningen är komplicerad och svår att 

genomföra.  
Figur 5.3 Koncept 3 av hyllplan. 

Figur 5.1 Koncept 1 av hyllplan. 

Figur 5.2 Koncept 2 av hyllplan. 
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5.1.4 Koncept 4 – Inskjutning från sidan 

Koncept fyra skiljer sig från tidigare koncept (se figur 5.4). Likt 

koncept 1 och 2 består även detta koncept av tre stycken delar. Det 

som skiljer detta koncept från övriga är monteringen. Den övre och 

undre delen skjuts in i skåpets sida där ett hål har stansats ut där 

hålbilden passar skivans dimensioner. Täcklisten nitas sedan fast på 

hyllplanen och hyllplanen fästs sedan horisontellt med en utvändig 

skruv. 

 

Detta koncept är genomförbart samt att kraven som ställs på ett hyllplan uppfylls men 

monteringen är komplicerad och nitarna kommer inte vara estetiskt tilltalande. 

5.1.5 Koncept 5 – Vikt framkant 

Koncept 5 är en blandning av de fyra första koncepten där vardera 

koncepts bästa egenskaper har förts samman i en slutgiltig 

sammanställning (se figur 5.5). Hyllplanet består av fyra stycken 

delar där den övre delen går runt den undre delen. Två eller tre 

stycken egenkonstruerade balkar, beroende på storlek, kommer att 

placeras mellan halvorna för att öka hållfastheten och undvika 

sviktning. Belastningen hamnar på det undre planet och därför fästs detta plan utifrån med nit i de 

synliga hålen. Den övre och undre skivan fästs underifrån med nit. Utformningen av hyllplanet 

gör det omöjligt för användaren att komma åt nitarna då de är placerade på skåpets utsida. I och 

med att hyllplanet består av två delar kommer den övre tillverkas i ett slittåligt material för att 

minska underhållet.  

5.2 Täcklist mellan skåp 
Nedan följer fyra stycken koncept för täcklist mellan skåp samt det nuvarande konceptet på 

Speed Locker 2.  

5.2.1 Nuvarande koncept 

Den nuvarande lösningen är en list som hängs upp på båda skåpen och med ett lås som 

fäster listen i botten för att den inte ska gå att plocka bort utan nyckel (se figur 5.6). 

Fördelen med detta koncept är att det är en enkel och billig konstruktion. Nackdelen 

med detta koncept är att hopfästning av sektioner blir toleransberoende och en onödig 

kostnad för låset då detta kan lösas på annat sätt. 

 

 

Figur 5.4 Koncept 4 av hyllplan. 

Figur 5.5 Koncept 5 av hyllplan. 

Figur 5.6 Nuvarande 

koncept av täcklist. 
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5.2.3 Koncept 1 – Heltäckande list med nit 
En heltäckande list fästs med nit, skruv eller gångjärn och fästs på skåpets sida med 

utstansade utrymmen för låsaxeln (se figur 5.7). Fördelar med detta koncept är att det 

inte finns några utvändiga brytpunkter, d.v.s. ställen där det går att komma in med 

verktyg och bryta upp listen eller dörren och den är lätt att ta av vid servicetillfälle. 

Nackdelar med denna list är att den är stor, dyr och alla boxar måste tas ur bruk vid 

service. 

 

 

5.2.3 Koncept 2 – små lister 

Detta koncept liknar koncept 1 men är uppdelad i sex stycken mindre bitar (se figur 

5.8). Fördelen med detta koncept är att alla boxar inte behöver tas ur bruk vid service. 

Nackdelarna med detta koncept är att det blir svårare att modulanpassa listerna vid olika 

storlekar på boxarna. Det blir även inte lika estetiskt tilltalande med flera små lister och 

detta koncept medför också fler brytpunkter vilket ökar risken för inbrottsförsök och 

sabotage. 

 

 

5.2.4 Koncept 3 – Upphängning med krokar 

Denna lösning är en blandning av det nuvarande konceptet och koncept ett, där listen 

hängs upp på främre delen av vänstra sidan av skåpet med krokarna och skruvas sedan 

fast på skåpets vänstra sida (se figur 5.9). Fördelarna med detta koncept är att det blir 

billig att tillverka samtidigt som den är lättåtkomlig vid service och minimerar antalet 

brytpunkter. Nackdelen med detta koncept är att det blir en till detalj som ska tillverkas, 

vilket leder till högre tillverkningskostnad för skåpet. 

 

 

5.2.5 Koncept 4 – Utbockning av skåpsida 

Detta koncept är en utbockning av skåpsidan som täcker låset, där det sedan kommer att 

stansas ut ett utrymme där låsaxeln passar in (se figur 5.10). Fördelarna med detta 

koncept är att det inte behövs en extra del som ska fästas i skåpet, det blir enklare att 

montera och det blir mindre utrymme mellan skåpen. 

Figur 5.7 Koncept 1 av täcklist. 

Figur 5.8 Koncept 2 av täcklist. 

Figur 5.9 Koncept 3 av täcklist. 

Figur 5.10 Koncept 4 av täcklist. 
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5.3 Handtag 
Nedan presenteras fyra stycken koncept för lösning av handtag.  

5.3.1 Koncept 1 – Instansat handtag 

Istället för att ha ett handtag föreslog initialt att ha en instansning i boxdörrens yttersida. 

Nackdelar med detta koncept är att det blir svårt att göra en billig instansning som också är 

greppvänlig. 

 

5.3.2 Koncept 2 – Handtagslös dörr 

Efter det instansade förslaget togs ett förslag på en handtagslös dörr fram. Fördelen med detta 

koncept är att det inte blir några utstickande detaljer, det ger en stilren design och minskar risken 

för trasiga delar. Nackdelen är att detta ställer krav på invändiga komponenter då dörren behöver 

skjutas ut för att kunna öppnas vid köp vilket kan leda till en dyr och komplicerad lösning. 

 

 

5.3.3 Koncept 3 – Fastnitat handtag 

Detta koncept är greppvänligare än tidigare lösningar då de tidigare koncepten har saknat 

något att ta i (se figur 5.11). Fördelar med detta koncept är att den är billig och ställer 

inga krav på invändig mekanik. Nackdelen är att handtaget är utstickande 

 

 

 

5.3.5 Koncept 4 – Plasthandtag med snäppfäste 

Koncept fyra är ett inköpt handtag från Southco som monteras i ett utstansat hål i 

boxdörrens utsida (se figur 5.12). Fördelar med detta koncept är att det inte sticker ut 

något från skåpet, det är greppvänligt, inbrottssäkert då inga komponenter är åtkomliga 

från dörrens insida eftersom boxdörren är tvådelad, det tillkommer inga stora 

tillverkningskostnader och den är enkel att montera. Nackdelen är att det finns en 

stöldrisk då den går lätt att plocka bort med ett spetsigt verktyg.  

  
Figur 5.12 Koncept 4 av handtag. 

Figur 5.11 Koncept 3 av handtag. 
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5.4 Visuella skyltar 
Nedan följer tre stycken koncept för den visuella skylten.  

5.4.1 Koncept 1 – Rundbockad skylt 

Detta koncept består av en bockad plåt som fästs i toppen av skåpet och 

med en genomskinlig plastskiva där en LED list sedan kan fästas (se figur 

5.13). Fördelar med detta koncept är att den inte tar mycket plats samt att 

den har en mindre vikt än nuvarande koncept. 

5.4.2 Koncept 2 – Rak skylt 

Detta koncept liknar koncept 1 men skillnaden är att plåten är rak istället 

för böjd (se figur 5.14). Fördelen med detta koncept är att det ger ett mer 

enhetligt utseende när flera skåp sätts ihop. Nackdelen är att det 

komplicerar infästning av belysning. 

5.4.3 Koncept 3 – Lutande skylt 

Detta koncept är en bockad plåt där en LED list kan fästas på ovansidan och 

har en slät yta där en sektionsskylt kan fästas (se figur 5.15). Fördelar med 

detta koncept är att det inte går att ställa ifrån sig saker som t.ex. en 

kaffekopp då ovansidan har en lutning, det är enkelt att fästa in belysning 

och skylt för sektion. Nackdel med detta koncept är att den måste fästas 

inifrån och gör det mindre estetiskt tilltalande för användarna. 

5.5 Gångjärn 
Nedan presenteras fem stycken koncept för gångjärn.  

5.5.1 Koncept 1 – Ledgångjärn  

Att använda sig av “vanliga” gångjärn är en alternativ lösning (se figur 5.1624). 

Fördelen med denna typ av gångjärn är att kostnaden är låg samt att den är enkel att 

få tag i då de flesta gångjärnstillverkare har den i sortimentet. En nackdel är att det 

behövs många skruvar för att fästa gångjärnen och detta kan leda till en längre 

service tid än vad som önskas vilket i sin tur resulterar i högre kostnader. En 

ytterligare nackdel är att utrymmet mellan gångjärnen måste täckas då detta annars  
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 Göthes AB, Gångjärn 5000,5001,5002, 2016.  

  http://shop.gothes.se/ 

Figur 5.13 Koncept 1 av visuell skylt. 

Figur 5.14 Koncept 2 av visuell sklyt. 

Figur 5.15 Koncept 3 av visuell skylt. 

Figur 5.16 Koncept 

1 av gångjärn. 
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blir en väg att bryta sig in. En sista nackdel är att dessa blir synliga utifrån vilket varken är 

estetiskt tilltalande eller praktiskt.  

5.5.2 Koncept 2 - Avlyftningsbart gångjärn 

Nästa typ av gångjärn kallas “avtagbara gångjärn” (se figur 5.1725). Fördelen 

med dessa är att enbart ett gångjärn måste tas bort för att få bort dörren då 

alla gångjärn är vända åt ett håll medan ett är vänt i motsatt riktning. 

Servicen blir smidigare och dessa klarar ofta tunga laster vilket är bra ur en 

säkerhetssynpunkt. Nackdelen med dessa är att de måste monteras på utsidan 

vilket gör att de sticker ut ifrån skåpet. En annan nackdel är att de är dyra. 

Ett sådant gångjärn kostar ca:80 kr st. till skillnad från de första som går på 

ca: 15 kr. (Kostnad via offertförfrågan)  

5.5.3 Koncept 3 - Avtagbart gångjärn  

Även denna typ av gångjärn är avtagbar (se figur 5.1826). Fördelen med 

detta koncept är att det kan servas enklare än koncept två då det inte 

behövs en skruvmejsel vid service eftersom att gångjärnet enbart lossas 

med hjälp av de två sprintarna. Gångjärnet lämpar sig dock inte till 

säkerhetsskåp då kunden enkelt kan lossa dörren och stöldrisken blir 

därmed hög. Kostnaden är även här väldigt hög.  

 

5.5.4 Koncept 4 - Rotationsaxel  

Att använda sig av enbart en axel på ovan- och undersidan av boxdörren är 

en lösning till gångjärnsproblemet (se figur 5.1927). Det är denna lösning 

som LockTec använder sig av på sina säkerhetsskåp. Lösningen har ett lågt 

pris men är svårare att göra service på än tidigare nämnda koncept. Den är 

inte inbrottssäker om axlarna blir korta men ur en estetisk synpunkt är de 

tilltalande. 

 

                                                 
25

 Southco, 96 - Removable Lift-Off Hinges, 2016. 

  http://www.southco.com/ 
26

 Southco, F6 - Concealed Door Removal Hinges, 2016. 

  http://www.southco.com/en-us/f6-cd/f6-1 (2016-05-09) 
27

 Electrokit Sweden AB, Axel i rostfritt stål 1/4" x 3", 2016. 

  http://www.electrokit.com/ 

Figur 5.17 Koncept 2 av 

gångjärn. 

Figur 5.18 Koncept 3 av 

gångjärn. 

Figur 5.19 Koncept 4 av gångjärn. 

http://www.southco.com/en-us/f6-cd/f6-1


Examensarbete: FRAMTAGNING AV NYTT SÄKERHETSSKÅP 

32  

 

 

5.5.5 Koncept 5 - Pianogångjärn 

Användning av pianogångjärn är koncept 5 (se figur 5.20). Heltäckande gångjärn är en 

bra lösning ur en säkerhetssynpunkt samt ur en kostnadssynpunkt. Speed Locker 2 har en 

typ av pianogångjärn och det har visat sig vara en säker lösning. Kostnaden för dessa är 

oftast per meter och ligger på 150-200 kr/m28.  

                                                 
28

Watski AB, Pianogångjärn, 2016. 

  http://www.watski.se/Pianogangjarn-11MOH  

Figur 5.20 Koncept 5 av gångjärn. 

http://www.watski.se/Pianogangjarn-11MOH


Examensarbete: FRAMTAGNING AV NYTT SÄKERHETSSKÅP 

33  

 

 

5.6 Hopfästning av sektioner 
Nedan presenteras fyra stycken koncept för hopfästning av sektioner. 

5.6.1 Koncept 1 – Liggande I-balk 

Det första konceptet består av två liggande I-balkar som är fästa i 

vardera sida av skåpen, en i övre delen och en i nedre (se figur 5.21). 

Fördelarna med detta koncept är att den ger stabilitet och minskar 

toleransnivån. Nackdelen med detta koncept är att avståndet mellan 

skåpen blir stort och ska många skåp stå ihop blir det mycket utrymme 

som går åt. 

 

 

5.6.2 Koncept 2 – Utstansad detalj 

Detta koncept fäster ihop skåpen via två utstansningar i väggarna där sedan 

skåpen fästs ihop med skruv och mutter (se figur 5.22). Fördelarna med detta 

koncept är att det minskar utrymmet mellan skåpen, det är en snygg och 

smidig lösning som döljs mellan skåpen. Nackdelar är att det kan bli dyrt att 

tillverka och att hålen blir starkt toleransberoende.  

5.6.3 Koncept 3 - Fästlist 

Detta koncept är en list som fästs i taket, på utsidan av de båda skåpen 

(se figur 5.23). Fördelen är att utrymmet mellan skåpen inte påverkas. 

Nackdelen är att skåpen förlorar stabilitet.  

 

 

5.6.4 Koncept 4 - Fästbalk 

Detta koncept består av två stycken fyrkantsprofiler som går längs 

med djupet på skåpet och fästs med två skruvar vardera på övre och 

undre delen av skåpet (se figur 5.24). Fördelarna med detta koncept är 

att det blir enkelt att fästa i skåpet, det tar inte upp mycket utrymme 

mellan skåpen och de ger samtidigt stabilitet till sektionerna. 

Nackdelen blir att det sätter större toleranskrav på balken, att hålen 

ligger på samma position som skåpens hål. 

  

Figur 5.21 Koncept 1 av hopfästning 

av sektioner. 

Figur 5.22 Koncept 2 av 

hopfästning av sektioner. 

Figur 5.23 Koncept 3 av 

hopsättning av sektioner. 

Figur 5.24 Koncept 4 av 

hopsättning av sektioner. 
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5.7 Stängningsmekanism  
Nedan presenteras fyra stycken koncept för stängningsmekanismen.  

5.7.1 Koncept 1 - Dragande gasfjäder 

Denna typ av stängningsmekanism använder sig 

LockTec av på samtliga boxar. Fördelen med en 

dragande gasfjäder (se figur 4.2529) är att den är lätt 

att installera, få delkomponenter och estetiskt 

tilltalande. Nackdelen med gasfjädrar är att de är för 

dyr att köpa in. 

 

 

5.7.2 Koncept 2 - Skruvfjäder 
En skruvfjäders funktion är densamma som en dragande gasfjäder (se figur 

5.2630). Fördelen med en skruvfjäder är att den inte kostar lika mycket i 

jämförelse med en gasfjäder. Nackdelen är att den inte smälter in lika bra i 

miljön. Den kan antingen monteras med skruv eller enbart fästas i utstansade 

hål i skåpets insida respektive boxdörrens insida. Genom att montera fjädern 

diagonalt blir stängningen av boxdörren mjukare.  

 

5.7.3 Koncept 3 - Speed Locker 2:s stängningsmekanism  

Är ett komplicerat men väl fungerande koncept som Speed Locker 2 använder sig av i dagsläget 

(se figur 2.11). Delkomponenterna är många men funktionen att skåpet både kan stå öppet och 

stängt är smart. En nackdel med att ha ett skåp som kan stå öppet är att det möjliggör för 

utomstående att klättra i skåpen och därmed välta dem.  

 

5.7.4 koncept 4 - Självstängande gångjärn 

Efter diskussion med Aero materiel har ett självstängande pianogångjärn tagits fram. Fördelen 

med detta koncept är att kostnaden blir låg samtidigt som det är väldigt estetiskt tilltalande då 

man inte ser fjädrarna som stänger dörren.  

 
  

                                                 
29

 Lesjöfors AB, Teknisk beskrivning av en gasfjäder, 2016.  

  http://www.lesjoforsab.com/ 
30

 Svensk byggtjänst, Habo spiraldörrstängare, 2016. 

  http://byggtjanst.se/  

Figur 5.25 Koncept 1 av stängningsmekanism. 

Figur 5.26 Koncept 2 av stängningsmekanism. 
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5.8 Låsningsmekanism 
Nedan följer två stycken koncept för låsningsmekanism. 

5.8.1 Koncept 1 – Axiell låsning 

Detta koncept är lösningen LockTec använder sig av. (se 2.2 LockTec)  

5.8.2 Koncept 2 – Lås från Southco 

Ett lås från Southco med tillhörande låsaxel representerar koncept 2 (se 

figur 5.27). Ett enkelt och väl fungerande koncept som ger en hög 

säkerhet till ett lågt pris. Valet av detta koncept reducerar antalet 

delkomponenter från 53 st. till 6 st. Låset gör internetövervakning 

tillgängligt och det är enkelt att montera och demontera då det fästs med 

skruv. Axeln monteras på boxdörrens insida medan låset monteras på 

skåpets utsida. Nackdelen är att konceptet ställer högre toleranskrav på 

hålbilder på skåpet.  

5.9 Uppställning 
Nedan presenteras tre stycken lösningen för uppställning av det nya skåpet.  

5.9.1 Koncept 1 - Ställfötter  

Montering av ställfötter under skåpet tillämpar sig bra på ojämna ytor (se figur 

5.2831). Justering i höjdled för varje hörn av skåpet gör att det alltid kommer att 

stå jämnt. Det blir lättare att montera ihop sektioner samt enkelt att komma åt 

under skåpet för längre transport med exempelvis en pirra. Ställfötter är inte dyra 

och finns i många varianter. Användning av en botten tillverkad i plast gör att 

oljud vid förflyttning av skåpet reduceras. 

5.9.2 Koncept 2 - Länkhjul  

Användning av länkhjul har sina fördelar. Att enkelt kunna förflytta skåpet med 

hjul är praktiskt och underlättar montering av sektioner. Nackdelar med länkhjul 

är att de är dyra samt att de inte går att justera i höjdled i jämförelse med 

ställfötter (se figur 5.2932).  

5.9.3 Koncept 3 - Balkar 

Att enbart använda sig av balkar i botten av skåpet är ett alternativ. Det som 

går förlorat med denna tillämpning är justeringen i höjdled vilket kan 

resultera i en svårare montering.   

                                                 
31 Kontima AB, Maskinfötter, 2016.  

  http://www.kontima.se/   
32 Clas Ohlson, Länkhjul, 2016.  

  http://www.clasohlson.com  

Figur 5.28 Koncept 1 av 

uppställning. 

Figur 5.27 Koncept 2 av låsningsmekanism. 

Figur 5.29 Koncept 2 av 

uppställning. 

http://www.kontima.se/
http://www.clasohlson.com/se/L%C3%A4nkhjul/Pr308650000
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6 Konceptval  
Uppföljaren till Speed Locker 2 kommer att namnges Speed Locker 3 (se figur 6.1) då det en är 

nyversion av den föregående produkten och plåtjockleken på uppföljaren kommer att vara 1.5 

mm på samtliga detaljer. Hela konstruktionen är tillverkad i stål förutom de delar där 

hållfastheten inte är lika kritisk och säkerheten inte ställer lika höga krav, där kommer en 

aluminiumlegering(EN AW 5754) användas. Speed Locker 3 kommer också att möjliggöra 

laddning av elektronik via USB-uttag samt ha belysning invändigt.  

 

Nedan följer konceptval för vardera komponent. I vissa fall har en pugh-matris tagits som hjälp 

för att välja ut det bästa konceptet.   

Figur 6.1 Speed Locker 3 
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6.1 Låsningsmekanism 
Mekanismen för låsning innehåller idag många onödiga 

delkomponenter och kommer ersättas med en mycket simplare 

konstruktion. Koncept 2 blev det vinnande konceptet utifrån 

Pugh-matrisen (se figur 6.3) och det koncept som togs vidare. 

Ett lås med tillhörande låsaxel från Southco kommer att 

användas (Se figur 6.2). Southco-låset underlättar 

låsningsprocessen då endast två komponenter (lås + axel) 

kommer att användas.  

 

Användning av ovala hål för infästning av låset resulterar i att 

toleranserna inte blir lika kritiska. Southco-låset går att styra 

via elektronik vilket gör internetövervakning tillgängligt.  

 

Hela låsningsmekanismen kommer att köpas hem och monteras på plats. Låset kommer att fästas 

med pressbult eller vagnsbult för att minimera stöldrisken och låsaxeln kommer att fästas i dörren 

med nit.  

 
Figur 6.3 Pugh-matris Låsningsmekanism 

 

 
 

  

Figur 6.2 Förslag på låsningsmekanism. 
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6.2 Boxdörr 
Boxdörren kommer att gå från tre stycken delar till två stycken vilket 

kommer att reducera vikten och kostnaden (se figur 6.4). Ett hål med 

dimensioner för ett handtag kommer att skäras ut. Dörren kommer att 

nitas ihop.  

 

6.3 Hyllplan 
Koncept 4 (se figur 6.5) blev det vinnande konceptet utifrån pugh-matrisen 

(se bild 6.6). Hyllplanen kommer att bestå av fyra till fem stycken delar, 

beroende av storlek, där den övre delen går runt och under den undre delen. 

Två eller tre stycken egenkonstruerade balkar kommer att placeras mellan 

halvorna för att öka hållfastheten och undvika sviktning. Hyllplanen 

kommer att tillverkas i aluminium(EN AW 5754).  

 
Figur 6.6 Pugh-matris Hyllplan 

 

Figur 6.4 Förslag på boxdörr. 

Figur 6.5 Förslag på hyllplan. 
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6.4 Hopsättning av sektioner 
Hopsättning av sektioner kommer att ändras. I dagsläget är problemet att hopsättningen är 

komplicerad. Speed Locker 3 kommer ha två balkar som går längs djupet på skåpet och kommer 

vara placerade högst upp och längst ned på vardera sida. Användning av ovala hål kommer att 

resultera i att toleranserna inte blir lika kritiska.  

 

6.5 Visuell skylt 
Koncept 3 valdes som slutgiltigt koncept efter diskussion med handledare. Konceptet med ett 

lutande tak kommer att ersätta det platta taket som Speed Locker 2 använder sig av idagsläget. 

Skylten är gjort i 1 mm plåt och är betydligt mindre än dagens vilket resulterar i en lättare 

skylt som är enklare att montera/demontera.   

6.6 Gångjärn 
Valet föll på koncept 5 efter summering i pugh-matrisen (se figur 6.8) då detta är det säkraste 

och billigaste konceptet. Valet av pianogångjärn gör intrång från sidan med exempelvis en 

kofot omöjligt vilket gör att en karmskruv ej behövs. Gångjärnet beställs hem från Aero 

Materiel där det är möjligt att måttbeställa längden, avstånd mellan hål, bredden och tjocklek 

av plåt. Tjockleken kommer att bli 1.52 mm då detta lever upp till satta hållfasthetskrav och 

det är den standard leverantören använder sig av. Fyra stycken hål på vardera sida kommer att 

med hjälp av skruv fästa gångjärnet på insidan av dörren samt på insidan av skåpet.  

 
Figur 6.8 Pugh-matris Gångjärn 

Figur 6.7 Förslag på gångjärn. 
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6.7 Handtag 
Koncept 4 blev det vinnande konceptet i Pugh-matrisen (se figur 6.10) och 

det konceptet som beslutades att gå vidare med. Ett handtag från Southco 

med snäppfäste kommer att ersätta dagens handtag.  

 

 

 

 

 

 
Figur 6.10 Pugh-matris Handtag 

 

  

Figur 6.9 Förslag på handtag. 
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6.8 Stängningsmekanism 
Gångjärnsleverantören kunde tillverka gångjärn med stängande funktion vilket ledde till att 

koncept 4 blir det vinnande konceptet i pugh-matrisen (se figur 6.11). 

 
Figur 6.11 Pugh-matris Stängningsmekanism 

6.9 Uppställning 
Valet föll på ställfötter som även används på Speed Locker 2 vilket är koncept 1 (se 

figur 6.12).  Skillnaden på ställfötterna som nu kommer att användas är att de är 

kortare vilket gör det möjligt med förflyttning av skåpet med ställfötterna på utan att 

de bryts av. Bottenplattan på ställfoten är fortfarande i plast och med ungefär samma 

storlek. Valet föll på ställfötter då skåpen ofta står på platser där underlaget är 

ojämnt. Ställfötterna beställs hem från Kontima.  

 

  Figur 6.12 Förslag på uppställning. 
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6.10 Summering av konceptval 
 

Nedan följer allmänna konceptval för det slutgiltiga konceptet.  

6.10.1 Montering/demontering 

Svetsning kommer att ersättas med pressbultar, vagnsbultar, skruvar och nitar för att enkelt kunna 

montera skåpet men även för att kunna demontera vissa sektioner. De flesta delar kommer att 

fästas med nitar.  

6.10.2 Belysning 

Som tidigare nämnt saknas belysning i skåpet och konstruktionen av belysningen i de visuella 

skyltarna är komplicerad. Lösningen till invändig belysning är en LED-tejp (LED-belysning på 

rulle med en självhäftande sida) som fästs i skåpets hyllplan som kommer ha ett utstansat hål i 

underdelen där en skiva av plexiglas kommer monteras som släpper igenom ljuset. En sensor 

kommer att monteras vid skåpdörren för att enbart hålla LED-lamporna tända när dörren är 

öppen.  

 

Valet föll på LED då LED har 40-50 gånger längre livslängd än en glödlampa33samt att LED är 

miljövänligare och kan spara upp till 80 % energi. Detta tillämpar sig bra i ett säkerhetsskåp för 

att komma ifrån att behöva byta ut belysningen samt värna om miljön. LED har ett starkare sken 

än en glödlampa vilket medför att det inte behövs många dioder.  

 

6.10.3 Användning 

Det kommer att vara liknande system vid användning av boxarna. Det kommer att finnas 

betalning med kort och mynt.  

 

6.10.4 Service 

Servicevänligheten är betydligt bättre på uppföljaren. Det är enklare att komma åt 

låsningsmekanismen och gångjärnen. Nu när pressbultar och skruvar har införts på de delar som 

ska kommas åt som t.ex. låsningsmekanism och gångjärn blir servicen av både boxdörrarna och 

låset enklare. På ställen där justeringar sällan utförs som t.ex. hyllplan har användning av nitar 

ersatt svetsningen. Detta möjliggör byte av hyllplan för att justera storleken av boxarna.  

 

6.10.5 Modularisering av skåp 

Skåpen kommer att vara anpassningsbara i designtable i Solidworks för att kunden själv ska ha 

möjlighet att välja mellan 1-6 stycken boxar, olika djup av boxarna (600/900 mm), olika 

invändiga bredder av boxarna (300/500/700 mm) och olika invändiga höjder av boxarna  

                                                 
33

 Elektro Elco AB, LED - Framtidens belysning, 2016. 

 http://www.hidealite.se/ 

http://www.hidealite.se/LED-skola/1145929.html
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(300/625/950/1900) mm). Kunden kommer att välja hur många boxar som önskas och hur de 

olika storlekarna av boxarna ska vara. Antal hyllplan kommer att anpassas utefter val av antal 

boxar.  

 

Första talet i tabellen motsvarar boxens invändiga djup, det andra talet motsvarar boxens 

invändiga bredd och det sista talet motsvarar boxens invändiga höjd.  

 
Tabell 6.1 De olika konfigurationerna till det nya skåpet, måtten är de invändiga måtten och i mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidorna och baksidan kommer att ha samma hålbild för de ska passa till alla storlekar på 

skåpdörrarna. De olika varianterna skåpen kommer att ha är dessa. Första måttet står för boxens 

invändiga djup, det andra måttet står för boxens invändiga höjd och det sista måttet står för 

boxens invändiga bredd.  

6.10.6 Tillverkning 

Speed Locker 3 kommer att tillverkas i Sverige till skillnad från Speed Locker 2 som har 

tillverkats i Polen. Bearbetningsmetoderna kommer att vara de som tidigare användes d.v.s. 

laserskärning och bockning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

600x300x300 900x300x300 

600x300x500 900x300x500 

600x300x700 900x300x700 

600x625x300 900x625x300 

600x625x500 900x625x500 

600x625x700 900x625x700 

600x950x300 900x950x300 

600x950x500 900x950x500 

600x950x700 900x950x700 

600x1900x300 900x1900x300 

600x1900x500 900x1900x500 

600x1900x700 900x1900x700 
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7 Diskussion 
Under arbetets gång har olika problem dykt upp, framförallt med olika konstruktionslösningar.  

De största svårigheterna har varit val av gångjärn, val av låsningsmekanism, hitta en fungerande 

stängningsmekanism och modulariseringen. 

 

Metoderna vi har använt oss av under arbetets gång har fungerat bra. Användningen av pugh-

matriser vid val av koncept var ett bra hjälpmedel då det tydligt framgick vilket koncept som var 

det bästa. Metoden brainwriting som har använts vid framtagning av koncept har fungerat okej, vi 

hade behövt tagit fram flera individuella koncept först för att sedan kunna nämna de fem bästa för 

varje komponent. Problemet var att på vissa komponenter kom vi inte på tillräckligt många 

koncept vilket resulterade i att det blev svårare att välja ut det bästa konceptet. 

 

För att göra modulariseringen möjlig har vi kombinerat användningen av designtable med 

ekvationer på de komponenter vars hålbilder kommer bli kritiska för inpassning av detaljer och 

hålbilder.  

 

Vid framtagning av ett nytt säkerhetsskåp är toleranser ett kritiskt moment. Vi infästning av skruv 

och nit har därför användning av ovala hål gjort toleranserna mindre kritiska. Vi har även använt 

oss av 0.5 mm glapp mellan komponenter som ska fästas i varandra som t.ex. mellan 

boxdörrarnas delar, mellan hyllplan och skåpets väggar. 

 

Svårigheten med gångjärnen har varit att kunden har haft önskemål om att montera gångjärnen 

invändigt vilket har visat sig vara väldigt komplicerat. De har funnits lösningar på problemet men 

ingen lösning som lever upp till hållfasthetskraven eller säkerhetskraven som varit ställda. Ett 

annat problem med gångjärn har varit kostnaden. Gångjärn är överlag dyrt vilket har lett till att vi 

inte har kunnat gå vidare med koncept som har levt upp till både funktions- och hållfasthetskrav.  

 

Låsmekanismen har det diskuterats mycket fram och tillbaka om. Olika konstruktionslösningar 

med gafflar, låsaxlar m.m. har diskuteras innan Southco låset kom in i bilden. Southco låset levde 

upp till hållfasthet, funktion och kostnad.  

 

En anledning till att det har varit svårigheter med dessa komponenter är kravet på den låga 

kostnaden. Kunden vill nå en hög hållfasthet samtidigt som kostnaderna hålls låga. Detta har 

gjort att vi har letat efter alternativa lösningar för att hålla kostandskravet. Kravet på 1000 kr per 

box har tyvärr inte uppnåtts och vi märkte i början av examensarbetet att det var ett tufft satt mål.  

 

Vi har tyvärr inte kunnat beställa hem den färdiga produkten då det skulle ta ungefär sex veckor 

att få alla delar tillverkade och levererade. Det hade varit väldigt intressant att få skåpet levererat 

för att kunna genomföra en slutgiltig utvärdering av produkten och för att undersöka att alla 

komponenter och mekanismer fungerar som det är tänkt. 
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Till en början ansåg vi att användning av nitar inte är ett alternativ med eftersom att nitar är så 

pass billiga samtidigt som de är svåra att ta bort av utomstående valdes de att implementeras på 

boxdörrarna, hopfästning av hyllplan och hopfästning av skåpstomme. 

 

 
7.1 Jämförelse 
En jämförelse mellan Speed Services gamla skåp och det skåp vi tog fram har genomförts. En 

kortfattad ekonomisk kalkyl har genomförts som kan ses i figur 7.1. Prisuppgifter har varit svåra 

att samla in då kvantiteten som ska beställas av komponenterna inte är bestämd. 

 
Figur 7.1 Jämförelse mellan det gamla och det nya skåpet. 
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8 Slutsats 
 

Det nya skåpet uppfyller de krav som kunden efterfrågade i kravspecifikationen. 

Viktreduceringskravet på 30 % överträffades då viktreduceringen blev 51 % och kostnadskravet 

på 1000 kr överskreds med ungefär 30 kr. Svetsning har eliminerats vilket har resulterat i att alla 

delar är avtagbara. Skåpet är mer servicevänligt än det tidigare då det är enklare att komma åt 

delar som behöver service. Konstruktionen innehåller färre komponenter vilket resulterar i en 

enklare konstruktion.  

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
 

Vi rekommenderar Speed Services AB att konstruera en betalstation som passar till en utav 

boxstorlekarna och betalstationen bör kunna ta emot betalning från mobiltelefoner. Programmera 

en funktion på hemsida där kunden själv kan designa sin skåpsektion vilket kommer underlätta 

för både Speed Services AB och kund. Lösa kabeldragningen till hyllplanen då det inte är 

beslutat var kablarna till belysningen ska dras. 
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