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Sammanfattning 
Det finns ett behov av att bli av med gammal elektronik, urladdade batterier och trasiga 
ljuskällor. Trots flertalet återvinningscentraler/-stationer är det för många omständigt att 
ta sig till dem och tyvärr hamnar många trasiga produkter i soporna.  
I ett samarbetsprojekt har en konceptuell pantmaskin inriktad mot ovan nämnda 
produkter tagits fram. Pantmaskinen är tänkt att vara placerad i livsmedelsbutiker likt 
konventionella pantmaskiner för PET-flaskor och burkar. Detta kandidatarbete 
behandlar följande av maskinens delsystem; virtuellt användargränssnitt, avlägsning av 
elektroniksladd, förvaring av elektroniksladd samt batteriinkast och batteriuppsamlare. 
Avgränsningar har gjorts och det delsystem som ges störst utrymme i rapporten är 
sladdförvaringen. 

Det virtuella användargränssnittet vägleder operatören via en tryckkänslig datorskärm 
genom pantningen. Vid utvecklingen av gränssnittet användes tre olika färger, symboler 
samt videosekvenser i kombination med text för att förtydliga operatörens val.  
Elektronikproduktens sladd avlägsnas med hjälp av en sidavbitare fastkedjad på 
pantmaskinens framsida. 
Efter att elektroniksladden avlägsnats inlämnas denna till ett stöldskyddat sladdinkast. 
Då sladdinkastet öppnas fälls en skyddslucka upp som täcker redan inlämnade sladdar. 
Inkastet är ritat i ett CAD-verktyg och har materialen stål och aluminium. 

Vid inlämning av batterier erhålls ingen pant. Batteriinkastet är utformat som en 
rektangel med en cirkel på dess mitt för att hantera flera typer av batterier. Bakom 
inkasthålet är en kana placerad för att leda batterierna mot en uppsamlingsbehållare. 
Behållaren är en rätblocksformad plastback i HD-polyeten. 
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Abstract 
There is a need to get rid of old electronics, discharged batteries and broken bulbs. 
Despite several recycling centrals/stations are there for many circumstantial to get to 
them and unfortunately a lot of broken products end up in the dustbin. 
A conceptual pledge machine with focus on the mentioned products has been 
constructed in a collaboration project. The machine is supposed to be placed in grocery 
stores just like conventional pledge machines that handles plastic bottles and aluminum 
cans. This bachelor thesis treats following subsystems of the machine; virtual user 
interface, removal of the electronic cables, keeping of the electronic cables and also 
handing of batteries. Because of demarcations has main focus been given following 
subsystem; keeping of the electronic cables. 
The virtual user interface guides the operator via a touch screen through the pledging 
function. Three colors, symbols and video sequences have been combined with text 
during the development of the interface to clarify the operator’s choice. 

The cable of the electronic product gets removed with a pair of diagonal cutting pliers, 
chained onto the front of the machine.   

After the electronic cable has been removed it gets dropped into a theft protected 
trapdoor. When the trapdoor is opened a door cover the already submitted cables. The 
trapdoor has been drawn with a CAD-tool and got the materials steel and aluminum. 
When leaving batteries no pledge is received. The battery slot has been designed like a 
rectangle with a circle at the center of it to handle different types of batteries. A slide 
has been placed behind the battery slot for leading the batteries to a container. The 
container is shaped like square prism and is made of HD-polyethylene.  



 
 

 



 
 

Förord 
I fördjupningen Industriell design på civilingenjörsprogrammet Design och 
Produktframtagning ingår att göra ett självständigt kandidatarbete vilket motsvarar den 
grundläggande utbildningen vid programmet.  
Under vårterminen 2010 har tillsammans med Maria Månthén och Ingrid Israelsson en 
konceptuell pantmaskin för elektriskt och elektroniskt avfall utvecklats. I denna 
kandidatuppsats behandlar jag fyra av dess olika delsystem. Tanken med maskinen är 
att för privatpersoner underlätta avlämningen av dessa produkter men också uppmuntra 
till att inte slänga avfallet i soporna.  

För att erhålla en bättre förståelse för hur återvinningsarbetet av elektriska och 
elektroniska produkter går till, besöktes återvinningsföretaget Kuusakoski beläget i 
Spånga. Jag vill rikta ett stort tack till terminalchef Rainar Andersson som stod för 
besöket och delade med sig av viktig information och synpunkter på projektet.  

Jag vill också tacka Karin Lindskog Johansson, informatör på Batteriinsamlingen, för 
den assistans hon bidrog med under utvecklingsarbetet av en batteribehållare.  

Under projektstarten arbetade jag mycket tillsammans med Maria Månthén och Ingrid 
Israelsson. Jag vill tacka dem för ett gott samarbete under projektstarten men också för 
givande diskussioner under hela projektets gång.  
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till min handledare Conrad Luttropp, som bistått 
med värdefulla tips och nödvändig spetskompetens på området. 
 

 
 

Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, maj 2010. 
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1. Inledning 
Det finns idag ett behov av att bli av med gammal elektronik, urladdade batterier och 
trasiga lampor. I takt med att vi allt oftare byter ut våra elektronikprodukter ökar detta 
behov. Lågenergilampornas framfart för med sig nya problem för lampåtervinningen 
eftersom de innehåller giftigt kvicksilver och detta måste tas om hand. Trots flertalet 
återvinningscentraler och återvinningsstationer är det för många omständigt att ta sig till 
dem och kontentan blir att många trasiga produkter hamnar i soporna. 
Ett sätt att råda bukt på problemet skulle kunna vara en pantmaskin inriktad mot ovan 
nämnda produkter, utplacerad i livsmedelsbutiker likt konventionella pantmaskiner för 
burkar och PET-flaskor. I samarbete med Maria Månthén [1] och Ingrid Israelsson [2] 
har en konceptuell pantmaskin inriktad mot just elektronikskrot, lampor och batterier 
tagits fram.  

Detta kandidatarbete behandlar följande av maskinens delsystem; virtuellt 
användargränssnitt, avlägsning av elektroniksladd, förvaring av elektroniksladd samt 
batteriinkast och batteriuppsamlare. De övriga av maskinens delsystem behandlas av 
Maria Månthén och Ingrid Israelsson och för ökad förståelse om maskinen som helhet 
bör därför även deras arbeten läsas.  
Frågor rapporten avser att besvara; 

i. Hur ska ett virtuellt användargränssnitt utformas för att ge intuitiv och 
informativ assistans vid pantningen? 

ii. Hur ska elektronikproduktens sladd avlägsnas på enklast och säkrast vis och var 
bör detta delsystem vara placerat på maskinen? 

iii. Var och hur ska den avklippta sladden förvaras? 
iv. Hur ska batteriinkastet och batteriuppsamlaren utformas och var bör dessa vara 

placerade på pantmaskinen? 
Rapporten har skrivits enligt riktlinjer i Kommunikation för ingenjörer, Tisell et al. [3]. 

1.1 Avgränsningar 
Arbetet är begränsat till pantmaskinens olika delsystem. Kringliggande faktorer såsom 
finansiering av pantsystemet, distribuering av inlämnade produkter och liknande har 
bortsetts ifrån. En ytterligare avgränsning som gjorts är hur infästningen av delsystemen 
i maskinskalet ser ut. Detta eftersom det i stunden inte finns något framtaget maskinskal 
för pantmaskinen utan endast en maskinfront. 

Eftersom detta kandidatarbete behandlar fyra av maskinens olika delsystem har dessa 
tvingats prioriteras. Mest utrymme har givits förvaringen av den avklippta sladden, de 
övriga delsystemen har behandlats något mindre. Vidare förenklingar, antaganden och 
avgränsningar följer under respektive kapitel. 
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2. Bakgrundsstudie 
För att erhålla en djupare insikt i det faktiska problemet och förstå vad för produkt som 
ska utvecklas samt vilka denna är avsedd för, gjordes vid projektstarten en gemensam 
analys tillsammans med Maria Månthén och Ingrid Israelsson. Under analysen gjordes 
en så kallad Quality Function Deployment enligt David G. Ullman [4] samt en ingående 
informationssökning. 

2.1 Identifiering av kunderna 
En QFD (Quality Function Deployment) görs för att underlätta arbetet med 
problemidentifieringen och produktkraven genom att ta in användarnas och kundernas 
åsikter och krav på produkten. Om detta görs redan i uppställningen av produktkraven 
är det större chans att slutresultatet sedan infriar kundens förväntningar och blir ett 
lyckat projekt. QFD:n visar vad kunden vill ha och vad kunden tycker är viktigast hos 
produkten. Hänsyn tas även till vad som redan finns på marknaden och hur väl kundens 
behov redan är uppfyllda. Andra viktiga aspekter är tillvägagångssättet för att möta 
produktkraven och hur mycket som är tillräckligt bra för kunden. QFD:n återfinns i 
bilaga 1. 

Det visade sig att det finns tre identifierade användare; personen som vill panta en 
produkt (pantaren), butiksägaren och El-kretsen. El-kretsen är näringslivets 
servicebolag med uppgiften att uppfylla producentansvaret inom elektriska och 
elektroniska produkter samt batterier [5]. Dessa tre har mycket olika prioriteringar. Den 
som pantar vill ha en lättförståelig och intuitiv maskin som är förlåtande och tar emot ett 
brett produktomfång och dessutom är lättillgänglig. Det ska heller inte ta för lång tid att 
inlämna elektronikskrotet och det är ett plus om det utgår någon form av pant. 
Butiksägaren föredrar en billig maskin som inte tar för stor plats och är lätt att utföra 
service på. Dessutom är det bra om det utbetalas någon form av ersättning eller andel av 
panten till butiken den står i. El-kretsen vill i sin tur få in statistik på inlämnade 
produkter och önskar en låg andel felsorterade varor. Detta är relaterat till maskinens 
användargränssnitt och hur intuitivt det är, vilket också var något som eftersöktes av 
pantarna.  
Det bedömdes att de eftersökta kraven borde gå att kombinera och maskinens viktigaste 
egenskaper ansågs vara; förlåtande, intuitiv, billig, stort produktområde samt en låg 
andel felsorterat. Den borde heller inte uppta alltför stor plats och ha möjlighet att samla 
in statistik och information om pantobjekten. 
2.2 Informationssökning 
Samlaren 
Under informationssökningen identifierades en liknande produkt vilken varit på test i 
butiker sedan februari 2009. Denna kallas för Samlaren och har tagits fram av 
avfallsföretaget Renova i samarbete med studenter på designingenjörsutbildning på 
Chalmers Tekniska Högskola och Kretsloppskontoret i Göteborg [6]. 
Samlaren är en speciellt framtagen behållare med sex inkasthål för lågenergilampor, 
glödlampor, batterier och småelektronik. Bakom dessa inkasthål finns plastbackar där 
avfallet samlas upp. Kunden som lämnar in sina produkter till Samlaren erhåller ingen 
pant.  Både kunder och butiksägare är mycket positiva till insamlingssystemet. 
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Besök hos återvinningsföretaget Kuusakoski 
Den 25:e mars 2010 gjordes ett studiebesök hos Kuusakoskis återvinningsanläggning 
för elektronikskrot i Spånga. Terminalchef Rainer Andersson stod för mottagandet. 
Målet med studiebesöket var att erhålla kunskaper om hur återvinningsföretag hanterar 
elektronikskrot samt vilka åsikter de har på den konceptuella pantmaskin vilken är 
avsedd att tas fram.  
Besöket gav god information om demontering av produkterna men också vilka 
komponenter i produkterna som är mest vinstgenererande. Återvinning av kretskort 
genererar störst vinst eftersom dessa innehåller ädelmetaller. Produktens elektroniksladd 
ger också den en god avkastning eftersom den innehåller koppar. 
Rainer Andersson tankar om den konceptuella pantmaskinen var följande: 

• Obehandlad elektronik måste stå övertäckt, helst inomhus. Detta ger 
begränsningar på hur mycket elektronik en matvaruaffär kan samla in och 
förvara. För att tjäna pengar på ett mindre pantsystem i en butik kan det vara bra 
att inrikta sig på mindre elektronik som genererar mycket pengar men inte 
upptar någon större volym. 

• Rainer Andersson anser att det klart skulle underlätta om elsladdarna kunde 
separeras från produkterna i ett tidigt skede eftersom de ställer till med trassel då 
de fortfarande är fästa vid elektronikprodukten. Dock tvivlar han på att det 
skulle vara genomförbart med tanke på stöldrisken. Om sladdarna ska separeras 
behövs ett system som förhindrar stöld av dessa. Dessutom är det av vikt att 
produktens ägare själv avlägsnar sladden eftersom det annars räknas som 
förbehandling vilket inte är tillåtet enligt ett avtal mellan El-kretsen och 
återvinningsföretag. 

• Det vore bra om batterier separeras från produkterna och samlas in för sig. 
Överlag kommer de som slänger skrotet inte ihåg att ta bort batterierna först. I 
vissa attiraljer är detta inte ens möjligt utan att först krossa produkten, ett 
exempel är eltandborstar. 

Besök hos livsmedelsbutiker 
För att få en inblick i hur konventionella pantmaskiner för aluminiumburkar, PET- och 
glasflaskor ser ut besöktes olika livsmedelsbutiker. Syftet med besöken var att 
undersöka hur stort utrymme dessa tar, både utåt sett men framför allt bakom 
monteringsväggen. Målet var att få en uppskattning om vilka dimensioner den tänka 
pantmaskinen för elektronikskrot kan anta utan att uppta för stor plats. 
Efter besöken visade det sig att det finns gott om utrymme bakom de flesta 
pantmaskiner eftersom dessa oftast är placerade i ett separat rum. Ytterligare plats för 
gammalt elektronikskrot bör således inte vara något större problem. Dock bör den tänka 
pantmaskinen för elektronikskrot anta ungefär samma dimensioner som konventionella 
pantmaskiner för att underlätta montering och öka intresset för inköp. 

Batterier och batteriholkar 
För att erhålla en god uppskattning av hur dagens batteriholkar är utformade och ifall 
det finns några krav på formgivningen av dessa genomfördes en studie på området. 
Målet med informationssökningen var att erhålla fakta kring hur dagens batteriholkar är 
utformade med avseende på dimensioner, material och funktion. Informationssökningen 
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visade att det inte fanns något tydligt geometriskt samband mellan dagens batteriholkar 
för underlättning vid tömning av dessa. Viktiga aspekter däremot var barnsäkerhet och 
klimattolerans eftersom dessa ofta vistas utomhus eller i offentliga miljöer. Detta 
styrktes även av Karin Lindskog Johansson som är batteriinsamlingens informatör.  
Vidare undersöktes olika batteridimensioner, främst för de större batterier pantmaskinen 
ska hantera så som laptopsbatterier och skruvdragarbatterier, för att låta dessa data 
utgöra grunden vid utformningen av batteriinkastet. 
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3. Virtuellt användargränssnitt 
Ett virtuellt användargränssnitt för navigering av pantmaskinen ansågs som en viktig 
användaraspekt eftersom detta antogs ge en bättre förståelse för maskinens funktioner. 
Idén med det virtuella gränssnittet är att med hjälp av en tryckkänslig datorskärm kunna 
vägleda användaren genom pantningen och samtidigt registrera vad för typ av produkt 
och produktmärke som är avsedd att pantas. Denna rapport behandlar endast den 
visuella aspekten, det vill säga hur användargränssnittet ser ut och är tänkt att fungera 
och har bortsett ifrån den haptiska kommunikation mellan operatör och pekskärm samt 
tekniken och hårdvaran som ligger bakom gränssnittet. 
3.1 Grund för utformning av användargränssnitt 
Osvalder et al. [7] beskriver i boken Arbete och Teknik på människans villkor 
grundläggande riktlinjer för utformning av ett ergonomiskt korrekt gränssnitt. Denna 
litteratur har använts som informationskälla. 
Eftersom all kommunikation mellan operatör och teknik sker via användargränssnittet 
är det viktigt att veta vilken information som ska presenteras och hur den ska 
presenteras för att uppnå hög användarvänlighet. Vid utformningen togs hänsyn till 
följande frågor: 

• Är det som visas i användargränssnittet begripligt? 
• Ger användargränssnittet en bra bild av maskinens status? 
• Stämmer informationen som visas i användargränssnittet överens med 

verkligheten? 
Designparametrar för sinnesstimuli 
Den kommunikation som sker mellan människa och teknik via användargränssnitt är 
främst kopplat till sinneskanalerna visuell, audiell och haptisk kommunikation. 
Användargränssnittet för denna maskin kommer främst vara kopplat till den visuella 
sinneskanalen där de viktigaste designparametrarna är; storlek, kontrast, färg, luminans, 
form och rörelse. Eftersom gränssnittet ska presenteras på en tryckkänslig pekskärm är 
även den haptiska kommunikationen betydande, dock behandlas den inte i denna 
rapport. 
Kommunikation 
Olika fysiska former av den visuella informationen stärker tydligheten. Om både text 
och bilder eller färg och form kan utnyttjas i samspel är detta att föredra. 

a) Färger 
Färger bör användas varsamt och generellt sett ska inte fler än fyra olika färger 
användas i ett gränssnitt. I västvärden brukar följande färger användas vid färgkodning: 
Rött: Symboliserar stopp, fara, varmt, eld. 

Gult: Symboliserar varning, sakta, testning. 
Grönt: Symboliserar OK, kör, fortsätt, på. 

Blått: Symboliserar kallt, vatten, lugnt. 
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b) Riktning 
Vid beskrivning av riktning tolkar människan normalt uppåt som ett ökat värde och 
nedåt som ett minskat värde. Likaså tolkas riktning åt höger som en ökning och riktning 
åt vänster som en minskning. 

c) Symboler 
Symboler kan med fördel användas i gränssnitt eftersom dessa upptäcks snabbare och 
på större avstånd än text och fungerar dessutom internationellt, oberoende av språk. 
Dock förutsätter detta att symbolen är välkänd inte går att misstolka av operatören. 
3.2 Konceptutveckling 
Det verktyg som använts vid utformningen av användargränssnittet är programmet 
Keynote [8].  

Linjelayout 
En enkel linjelayout gjordes som ett första utkast på användargränssnittet för att 
beskriva alla funktioner och tänkbara scenarier utan färger och symboler. Genom 
linjelayouten gavs därför en bra uppskattning över navigeringen av gränssnittet. 

Ett kort utdrag från linjelayouten visas i figur 1. 
. 

 
Figur 1. Utdrag från linjelayouten 

Färg- och symbolsättning 
God läsbarhet innebär höga kontraster. Därför användes främst svart färg på texten mot 
en vit eller ytterst ljusgrå bakgrund. Bortsett från vitt och svart begränsades 
färgsättningen till endast tre olika färger; rött, grönt och blått. Den röda färgen för att 
symbolisera ”avbryt”, den gröna för ”OK” och den blåa för ”bakåt” samt för att 
symbolisera operatörens val.  

Figur 2 visar färgsättningen och ikonerna för att symbolisera alternativen ”Gå bakåt”, 
”Avbryt” samt ”OK”. 
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Figur 2. Färgsättning och ikoner för olika alternativ 

Symboler i form av bilder på pantningsalternativ användes i kombination med text för 
att förtydliga valen. Vid demonstration av besvärligare alternativ som kräver mer av 
operatören, till exempel hur systemet för pantning av glödlampor eller avlägsning av 
elektroniksladden går till, visas en kort videosekvens som beskriver hur operatören ska 
gå till väga. 
Figur 3 visar ett utdrag av de bilder som använts för att förtydliga valen för operatören. 

 
Figur 3. Ett utdrag av bilder som använts för förtydning 

I nedanstående figurer visas ett kort utdrag från användargränssnittet. I figur 4 
uppmanas operatören markera den kategori som önskas panta. Efter kategorin är vald 
tänds ”OK”-symbolen och användaren tillåts gå vidare, se figur 5. Användargränssnittet 
i sin helhet återfinns i bilaga 2. 

 
Figur 4. Operatören uppmanas markera den kategori som önskas pantas 
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Figur 5. Efter kategorin är vald tillåts operatören gå vidare genom ”OK” 

3.3 Diskussion 
För att utforma ett ergonomiskt korrekt användargränssnitt räcker det inte med att bara 
utgå ifrån litteratur utan gränssnittet måste också testas av olika användargrupper. 
Genom dessa tester kan oupptäckta fel detekteras och men också synpunkter och 
reaktioner tas tillvara på. Detta har av tidsbrist dessvärre inte gjorts. 
Tekniken bakom gränssnittet har helt bortsetts ifrån, det vill säga allt ifrån 
programmering till hårdvara. Vid vidareutveckling är detta självklart något som behöver 
ses över. Vid val av pekskärm följer också vikten av den haptiska kommunikationen 
och är således ytterligare en aspekt som bör tas hänsyn till vid en eventuell 
vidareutveckling.  
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4. Avlägsning av elektroniksladden 
För att underlätta efterbearbetningen av elektronikskrotet maskinen omhändertar, 
gjordes bedömningen att elektroniksladden måste avlägsnas från produkterna och 
förvaras separat. Detta stärktes av besöket hos Kuusakoski, se vidare under avsnitt 2.2. 
Sitter sladden kvar trasslar produkterna snabbt ihop sig med varandra. Dock är 
avlägsning av elektroniksladden en inte helt okänslig fråga och måste ske av produktens 
ägare, enligt avsnitt 2.2. Dessutom är det betydande att användaren under pantningen 
inte riskerar att skadas av det verktyg som avlägsnar sladden från elektronikprodukten.  

4.1 Konceptgenerering 
Med ovanstående bakgrund genererades tre koncept för avlägsning av 
elektroniksladdar. Under konceptgenereringen nyttjades två metoder; skissering och 
bygge av enkla funktionsmodeller. Eftersom elektroniksladden är tänkt att avlägsnas 
med någon form av verktyg bedömdes funktionsmodellerna vara viktiga eftersom dessa 
ger en bra uppfattning om hur konceptet gör sig i användarens hand.  

Det koncept som bedömdes hantera kapningen av elektroniksladdarna på bästa vis är 
koncept 1 vilket består av en enkel sidavbitare, se figur 6. 

 
Figur 6. Koncept 1, sidavbitare 

Nedan presenteras ytterligare konceptlösningar på sladdkapning. Till skillnad från en 
enkel sidavbitare bygger koncepten på idén att ta fram ett verktyg vilket kräver båda 
användarens händer för att möjliggöra kapning av elektroniksladden. Detta för att 
kontrollera så att användaren av verktyget inte råkar klippa av ett finger istället för 
elektroniksladden. Under avsnitt 4.2 utvärderas koncepten samt klargörs varför koncept 
1 löser uppgiften på bästa vis. 
Koncept 2 
Det skärande verktyget i koncept 2 går endast att använda då piggen dras ur kuggarna, 
enligt figur 7. Släpps piggen dras den tillbaka med hjälp av en fjäder och verktyget går 
inte att använda. På så vis sätts båda händerna i arbete vid bruk av verktyget. 
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Figur 7. Koncept 2, sladdkapare 

Koncept 3 
Koncept 3 är likt en enkel avbitartång, dock med skillnaden att den har en spärr som 
måste dras ur för att kunna använda tången, se figur 8. På så vis sätts båda händerna i 
arbete vid bruk av även detta verktyg. 

 
Figur 8. Koncept 3, sladdkapare 

4.2 Utvärdering av koncept 
Koncepten utvärderades i samråd med Maria Månthen och Ingrid Israelsson samt 
Conrad Luttropp, handledare för kandidatuppsatsen. Utvärderingen tog hänsyn till 
säkerhetsaspekten men också användaraspekten. Koncept 2 och 3 uppfyller 
säkerhetskravet bra eftersom inga fingrar kan komma i kläm, men desto mindre 
användaraspekten. En sidavbitare enligt koncept 1 uppfyller användaraspekten mycket 
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väl med tanke på dess enkelhet samt att de flesta antagligen varit i kontakt med en 
liknande tång. Säkerhetsaspekten uppfyller en sidavbitare desto mindre. 
Slutligen valdes sidavbitaren att arbeta vidare med efter en jämförelse med de saxar som 
hänger löst i butiker vid presentinslagsbord. Det finns en risk att användaren skadar sig 
på dessa, dock är risken antagligen väldigt låg. Likaså gjordes bedömningen att koncept 
2 och 3 kommer att kräva mycket arbetstid. Eftersom fokus ligger på sladdförvaringen, 
enligt avsnitt 1.1, stärkte även detta valet av en sidavbitare. 

4.3 Konceptutveckling 
För att minimera risken för stöld gjordes bedömningen att en kedja ska länka samman 
sidavbitare och maskinfront enligt figur 9. 

 
Figur 9. Sidavbitare fastkedjad i maskinfronten 

Infästningen mellan kedja och sidavbitare består av ett buntband vilket underlättar vid 
byte av sidavbitare. Kedjan i sin tur är fastmonterad i maskinfronten. Om sidavbitaren 
hänger fritt i kedjan riskerar denna att vara i vägen då andra delsystem av maskinen 
brukas. En bygelkrok för upphängning av sidavbitaren ansågs lösa detta problem, se 
figur 10. 

 
Figur 10. Bygelkrok för upphängning av sidavbitare 

En bygelkrok av denna typ har ett djup på 20 mm och en bredd på 43 mm. Den är 
avsedd för fyrkantshål med längden 9 mm och kräver ett centrumavstånd mellan hålen 
på 34 till 38 mm. Dessa data har vidarebefordrats till Ingrid Israelsson eftersom hon 
ansvarar för utformningen av maskinfronten [2]. 
Lämplig sidavbitare bedömdes vara en Bahco 2101G-140, se figur 11. I tabell 1 erhålls 
samlad data för sidavbitaren. 
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Figur 11. Sidavbitare Bahco 2101G-140 

 

Variabel Värde Enhet 

Längd 140 [mm] 

Käftlängd 16 [mm] 

Klippkapacitet Pianotråd - 

Massa 126 [g] 

Tabell 1. Samlad data för Bahco 2101G-140 
4.4 Ekonomisk kalkyl 
I tabell 2 erhålls cirkapriser från återförsäljare av kedjor, buntband, bygelkrokar och 
Bahco 2101G-140 enligt datum 3/5-2010.  

Variabel Värde Enhet 

Kedja 19 [kr/m] 

Buntband 0,1 [kr/st] 

Bygelkrok 35 [kr/st] 

Bahco 2101G-140 208 [kr/st] 

Tabell 2. Cirkapriser från återförsäljare 
4.5 Diskussion 
Sidavbitaren bedömdes klippa av elektroniksladden på enklast möjliga vis. Dock 
kvarstår risken för skador vid missbruk av denna. Frågor om vem som bär ansvaret om 
användaren råkar skada sig på sidavbitaren har lämnats obesvarade vilka bör utredas vid 
en eventuell vidareutveckling. Ytterligare frågeställningar som lämnats obesvarade är 
ifall en kedja och bygelkrok är bästa infästning respektive upphängning av sidavbitaren. 
Vid en eventuell vidareutveckling bör därför också detta utvärderas närmre. 
Den ekonomiska kalkylen är endast cirkapriser från återförsäljare vid datum 3/5-2010. 
Dessa är inte absoluta och vid en eventuell framställning av den tänkta pantmaskinen 
bör det göras en djupare ekonomisk analys med avseende på antal detaljer som köps in, 
monteringskostnader och dylikt. 
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5. Förvaring av elektroniksladd 
Efter att elektroniksladden avlägsnats från dess produkt måste sladden förvaras 
någonstans. Förvaringsbehållaren behöver inte motarbeta trassel sladdarna sinsemellan. 
Enligt avsnitt 2.2 sitter ett stort värde av elektronikprodukten sitter just i dess sladd och 
därför är det viktigt att förvaringsbehållaren inte går att komma åt för utomstående. 
Detta för att motverka stöld. 

5.1 Konceptgenerering 
Med ovanstående bakgrund genererades tre koncept på förvaringsbehållare för 
elektroniksladdar. 
Det koncept som antogs lösa uppgiften på bästa vis är koncept 1 som bygger på samma 
princip som vissa större brevlådor, enligt figur 12. Då inkastningsluckan öppnas fälls en 
skyddsplatta upp vilken täcker redan inlämnade sladdar. Denna rörelse sker med hjälp 
av en fyrledsmekanism.  

 
Figur 12. Koncept 1, sladdförvaring 

Nedan presenteras ytterligare konceptlösningar på sladdförvaring. Under avsnitt 5.2 
utvärderas koncepten samt klargörs varför koncept 1 löser uppgiften på bästa vis. 

Koncept 2 
Det andra konceptet bygger på två valsar som drar in sladden bakom en vägg, se figur 
13. Bakom väggen finns en uppsamlingsbehållare för elektroniksladdarna. 
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Figur 13. Koncept 2, sladdförvaring 

Koncept 3 
Koncept 3 bygger på en ledad inkastningslucka som i öppnat läge täcker redan 
inlämnade sladdar, se figur 14. När luckan släpps faller den tillbaka till sitt jämviktsläge 
av dess egenvikt och elektroniksladden faller ner i behållaren. 

 
Figur 14. Koncept 3, sladdförvaring 

5.2 Utvärdering av koncept 
Koncept 1 är en intuitiv lösning eftersom användaren troligen känner igen samma 
funktion från en viss typ av större brevlådor. Dock finns med detta koncept en risk att 
inkastningsluckan faller tillbaka till sitt jämviktsläge med hög acceleration och bildar en 
smäll med behållarens vägg. Detta är inte önskvärt men tros kunna lösas med motvikter.  
Koncept 2 bidrar till en stor risk för klämning av fingrar vilket kan avskräcka kunden 
från att använda sladdinmatningen. Dessutom kan det bli problematiskt att mata in 
sladdar som inte är helt raka. För att utveckla koncept 2 till ett säkert alternativ som kan 
hantera alla typer av sladdar behövs oproportionerligt mycket arbete för en tämligen 
simpel uppgift; förvaring av sladdar.  

Koncept 3 är en lösning vilken löser ovanstående problemställning enkelt. Dock när 
inkastningsluckan släpps finns risken att denna, likt koncept 1, faller tillbaka till sitt 
jämviktsläge i hög acceleration och bildar en smäll. Dessutom ansågs koncept 3 ge ett 
aningen billigt intryck. 
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I samråd med Maria Månthen och Ingrid Israelsson samt handledare Conrad Luttropp 
valdes koncept 1 att arbeta vidare med eftersom detta koncept bedömdes lösa ovan 
beskriven problemställning på bästa vis. 

5.3 Konceptutveckling 
Fyrledsmekanism 
Genom en fysisk funktionsmodell enligt figur 12, ansattes infästningspunkterna A och 
B godtyckligt. I det stängda läget befinner sig leden i läget A’ och B’ samt i det öppna 
läget i A’’ och B’’. Genom att dra mittpunktsnormaler från A’A’’ och B’B’’ ges 
ledpunkterna A0 och B0 vilka kan placeras godtyckligt på mittpunktsnormalerna, se 
figur 15.  

 
Figur 15. Fyrledsmekanismens mittpunktsnormaler och ledpunkter 

Även ledpunkternas läge, A0 och B0, utmed mittpunktsnormalerna ansattes med hjälp av 
den fysiska funktionsmodellen. Dessa data låg till grund då konceptet utformades med 
hjälp av CAD-verktyget Solid Edge [9]. 
Krav på dimensioner 
I samråd med Maria Månthen och Ingrid Israelsson beslutades att sladdinkastet och 
förvaringsbehållaren för elektroniksladdarna ungefär bör anta dimensionerna; bredd 300 
mm, höjd 1000 mm och djup 400 mm. Detta för att sladdinkastet med behållare ska 
rymmas i pantmaskinen tillsammans med övriga delsystem.  

Komponenter 
Det verktyg som använts för att rita komponenterna är CAD-programmet Solid Edge. 
Genom programmet har även material ansatts samt massor och mått avlästs. I figur 16 
visas det färdiga sladdinkastet i öppnat respektive stängt läge. Sladdinkastet öppnas 
genom att inkastluckan dras vertikalt uppåt och spärras i öppnat respektive stängt läge 
enligt figur 17. Komponenterna inkastet är uppbyggt av visas i figur 18 till 26. Tabell 3 
visar data om respektive komponent. 
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Figur 16. Sladdinkastet i öppnat respektive stängt läge 

 
Figur 17. Inkastluckan spärras i öppnat respektive stängt läge genom att två 

komponenter låser varandra och motverkar fortsatt rörelse 
1. Sladdinkastets hölje 
På sladdinkastets hölje finns åtta stycken infästningshål för fästning av höljet på 
baksidan av pantmaskinens front respektive sidor. Hålen är anpassade för skruvar av 
typen M3. På dess fram respektive baksida finns krokar monterade på vilka en plastsäck 
hängs. I plastsäcken hamnar inkastade sladdar. På höljets insida finns hål för 
upphängning av skyddsplattan. I figur 18 visas sladdinkastets hölje med ansatta mått.  

 
Figur 18. Sladdinkastets hölje 
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2. Skyddslucka 
Vid inlämnandet av elektroniksladden läggs denna på skyddsluckan. Skyddsluckan ser 
också till att redan inlämnade sladdar inte går att komma åt för utomstående. 
Skyddsluckan hänger fritt i höljet och har en rotationsled enligt figur 19. 
 

 
Figur 19. Upphängning av skyddsluckan på höljet 

3. Upphängningsanordning för fyrledsmekanismen 
Figur 20 visar upphängningsanordningen för fyrledsmekanismen. Genom dess form 
fungerar även denna som spärr för inkastluckan i öppnat respektive stängt läge enligt 
figur 17. Upphängningsanordningen svetsas fast på sladdinkastets hölje. Observera att 
det ska finns en upphängningsanordning på sladdinkastets vardera sida, spegelvända 
mot varandra, vilket inte visas i figuren.  

. 
Figur 20. Placering av upphängningsanordningar på höljet 

4. Fyrledsmekanismens fundament 
Fyrledsmekanismens fundament är den roterande del vilken hänger på 
upphängningsanordningen, se figur 21 och figur 22. Det är denna komponent 
inkastluckan är fäst på och som även roterar då inkastluckan öppnas, se vidare figur 25. 
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Figur 21. Fyrledsmekanismens fundament 

 
Figur 22. Fyrledsmekanismens fundament monterad på upphängningsanordningen 

5. Motvikt 
En motvikt fästs på fundamentets bakre sida för att förhindra att inkastluckan efter 
öppning faller tillbaka till sitt jämviktsläge med en för hög acceleration. Se motviktens 
placering i figur 23. 

 
Figur 23. Motvikten fäst på fundamentet 

6. Inkastlucka 
Inkastluckan är den lucka kunden kommer i kontakt med då hon ska inlämna 
elektroniksladden, se figur 24. Denna är fastsvetsad på fyrledsmekanismens fundament 
enligt figur 25 och då inkastluckan öppnas vrids därför fundamentet.  
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Figur 24. Inkastluckan kunden kommer i kontakt med 

 
Figur 25. Inkastluckans placering på fyrledsmekanismens fundament 

7. Länkarm 
Länkarmen är den komponent vilken länkar samman skyddsluckan med 
fyrledsmekanismens fundament och således möjliggör skyddsluckans rörelse. Se figur 
26 för dess placering.  

 
Figur 26. Länkarmens placering mellan skyddsluckan och fyrledsmekanismens 

fundament 
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Komponent Material Massa [kg] 

1. Sladdinkastets hölje Stål m1 = 10,6 

2. Skyddslucka Aluminium m2 = 0,48 

3. Upphängningsanordning för 
fyrledsmekanismen 

Stål m3 = 0,32 

4. Fyrledsmekanismens 
fundament 

Stål m4 = 0,52 

5. Motvikt Stål m5 = 0,32 

6. Inkastlucka Stål m6 = 0,52 

7. Länkarm Stål m7 = 0,13 

Tabell 3. Data om komponenterna 
Dimensionering av motvikt 
Beräkningar har gjorts i den position då inkastluckan befinner sig i halvt öppnat läge 
eftersom detta antogs ge en bra uppskattning på momentets storlek. Enligt figur 27 ger 
fyrledsmekanismen utan motvikt upphov till ett moment kring axeln J enligt ekv. (1). 
Observera att ekv. (1) endast behandlar en upphängningspunkt och därmed en tyngd 
enligt ekv. (2). 

 
Figur 27. Det moment fyrledsmekanismen ger upphov till 

  (1) 

  (2) 

Ekv. (2) blir med insatta värden från tabell 3 
  [N] (3) 
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Hävarmen hm avlästes genom CAD-verktyget till hm= 0,071 m. Ekv. (3) insatt i ekv. (1) 
ger momentet kring axel J enligt 
   [Nm] (4) 

Vid infästning av motvikten ger denna ensam upphov till ett moment enligt figur 28. 

 
Figur 28. Det moment motvikten ger upphov till 

Motviktens moment beräknas enligt ekv. (5) och (6). 
  (5) 

  (6) 

Ekv. (5) blir med insatta värden från tabell 3 
  [N] (7) 

Hävarmen hv avlästes genom CAD-verktyget till hv=0,125 m. Ekv. (7) insatt i ekv. (6) 
ger motmomentet kring axel J enligt 

  (8) 
Kontroll av godstjocklek 
Genom CAD-modellen gjordes bedömningen att störst belastning hamnar på 
upphängningsanordningen för fyrledsmekanismen. Det är av intresse att veta huruvida 
upphängningsanordningen klarar denna belastning vid given godstjocklek och en 
kontroll av dess nedböjning ansågs därför nödvändig. Beräkningar har skett med hjälp 
av Sundström [10]. 

a) Nedböjning vertikalled 
Upphängningsanordningen för fyrledsmekanismen angrips av en kraft P och erhåller en 
nedböjning  enligt figur 29.  
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Figur 29. Kraftpåverkan på upphängningsanordningen 

Kraften P har antagits vara vertikal och upphängningsanordningen har förenklats till en 
fast inspänd konsolbalk. Beräkningarna finns samlade i bilaga 3. Med kraften enligt 
figur 29 påverkas upphängningsanordningen av en vertikal nedböjning på 

  [µm] (9)  

b) Förskjutning horisontalled 
Eftersom upphängningsanordningen är infäst längs med l2, enligt figur 20, uppstår ett 
moment kring infästningen. Detta moment ger i sin tur upphov till en förskjutning i 
horisontalled. En analys gjordes för att kontrollera förskjutningen. 
Upphängningsanordningen påverkas av kraften P vilken ger upphov till ett moment vid 
infästningen och där med också en förskjutning  i horisontalled, se figur 30. 
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Figur 30. Moment då upphängningsanordningen är infäst längs med l2 

Kraften P har antagits vara vertikal och upphängningsanordningen har förenklats till en 
fritt upplagd balk enligt figur 31. M är det moment kraften P ger upphov till.  

 
Figur 31. Upphängningsanordningen förenklad till en fritt upplagd balk 

Beräkningarna finns samlade i bilaga 4. Med momentet enligt figur 31 påverkas 
upphängningsanordningen av en horisontell förskjutning på 

  [mm] (10) 

5.4 Förslag på tillverkningsteknik 
För nedan listade komponenter köps färdigvalsat material med rätt godstjocklek in och 
kallbearbetas därefter, förslagsvis enligt 

• Sladdinkastets hölje; klippning, bockning och borrning. Därefter svetsas höljets 
väggar ihop. 

• Skyddsluckan; U-bockning och borrning. 
• Inkastlucka; bockning och fräsning. 
• Länkarm; fräsning och borrning. 

Komponenterna enligt listan nedan gjuts förslagsvis. 
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• Upphängningsanordningen för fyrledsmekansimen; detaljen svetsas fast på 
sladdinkastets hölje. 

• Fyrledsmekanismens fundament. 
• Motvikt; detaljen svetsas fast på fyrledsmekanismens fundament. Alternativt 

kan motvikten svarvas fram.  

5.5 Diskussion 
I form av en begränsning vid projektstarten har infästningen mellan sladdinkast och 
maskinskal lämnats obesvarade. Därför har infästningshålen på sladdinkastets hölje 
dimensionerats utan närmre analys. 

Vid materialansättningen har alla komponenter utom skyddsluckan stål som material. 
Anledningen till att skyddsluckan är i aluminium är för att denna behöver ha en låg vikt. 
Om den istället tillverkas i stål kommer vikten öka markant vilket betyder att motvikten 
också behöver öka i massa, och därmed också volym. I konstruktionen ges utrymme för 
att öka motviktens massa och volym något, men inte tillräckligt för att skyddsluckan ska 
kunna tillverkas i stål. Om det skulle vara ett krav på att även skyddsluckan ska vara i 
stål behöver konstruktion ses över och modifieras. 
Vid dimensioneringen av motvikten har detta skett på enklast möjliga vis med 
momentekvationer då inkastluckan befinner sig i halvt öppnat läge. Det är svårt att 
bedöma hur stort motviktens moment behöver vara för att inkastluckan inte ska falla 
tillbaka till sitt jämviktsläge i för hög acceleration, särskilt eftersom momentet beror på 
i vilket läge inkastluckan befinner sig. Den position beräkningarna gjordes på antogs 
spegla en bra verklighetsuppskattning eftersom momentet då varken når sitt maximala 
eller minimala värde utan uppskattningsvis ett medelvärde. Motviktens moment enligt 
ekv. (8) bedöms vara rimligt men för att säkerhetsställa resultatet behöver en fysisk 
prototyp tas fram och testas. Detta har inte gjorts och därför är inte heller motviktens 
dimensioner och vikt helt tillförlitliga. 
Enligt beräkningarna från avsnitt Kontroll av godstjocklek bedöms konstruktionen utan 
problem klara given last vilket säkerställer dimensioneringen av 
upphängningsanordningen. 

Vid en eventuell vidareutveckling av sladdinkastet bör företag med spetskompetens 
inom tillverkningsområdet för denna typ av produkter kontaktas för att diskutera 
tillverkningstekniker och priser. Detta har inte gjorts eftersom någon tillverkning inte är 
aktuell och därför har endast förslag på tillverkningstekniker givits. Likaså bör, vid en 
eventuell vidareutveckling, en grundlig ekonomisk analys av sladdinkastet göras. Detta 
har inte heller gjorts eftersom det i stunden bara är en konceptuell pantmaskin och det är 
svårt att sia om antal maskiner som kan tänkas tillverkas eller om det över huvud taget 
finns en marknad för dem. 
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6. Insamling av batterier 
Det finns en uppsjö av olika batterier, inbyggda så som externa i en mängd olika 
dimensioner. Batterier inbyggda i laptops-datorer samt skruvdragarbatterier antogs vara 
de största batterier maskinens inkast ska kunna hantera. Måtten på dessa batterityper 
undersöktes därför under informationssökningen och är tänkt att utgöra grunden för 
utformningen av inkastet. Undersökningen visade att de vanligaste laptops- och 
skruvdragarbatterier inte överstiger måtten 155x130x25 mm respektive 130x75x65 mm. 
Batteriinkastet bör därför vara anpassat efter detta. 

6.1 Pantning av batterier 
Under informationssökningen har inte någon gemensam märkning eller 
igenkänningskod hittats på batterier, vilket gör det svårt att ha med dessa i 
pantningssystemet. För att kunna erbjuda pant på en produkt antogs att denna måste 
kunna identifieras, vilket sker med övriga produkter som pantas enligt [1] och [2]. Att 
även införa ett identifieringssystem för batterier för att kunna erbjuda pant på dessa, 
bedömdes vara alltför komplext och därmed göra pantmaskinen onödigt dyr. Därför 
beslutades att pant inte erhålls vid inlämnande av endast batterier. 

6.2 Konceptgenerering 
Eftersom inlämnandet av batterier inte ger någon pant antogs risken för fusk minska 
avsevärt, det vill säga risken för att någon avsiktigt lägger något annat föremål i 
batteribehållaren. Detta innebar att det inte fanns någon anledning att använda sig av ett 
identifieringssystem för batterier, vilket i sin tur medförde att batteriinkastet torde 
kunna utformas tämligen simpelt.  

Vidare visade bakgrundsstudien i avsnitt 2.2 att något tydligt geometriskt samband 
mellan dagens batteriholkar inte verkar finnas. De var snarare anpassade efter den miljö 
de var placerade i med avseende på klimattolerans och barnsäkerhet och var tillverkade 
i material som polyeten, HD-polyeten samt stål.  

Likt övriga produkter som inlämnas till pantmaskinen (glödlampor, lågenergilampor, 
elektronikskrot och elektroniksladdar) är uppsamlingsbehållaren för batterierna tänkt att 
vara placerad bakom en vägg, med endast inkastningshålet synligt utåt. Detta innebär att 
batteriuppsamlaren kommer vara avskild från barn och offentlig miljö samt väder och 
vind, vilket betyder att batteriuppsamlaren bör kunna utformas godtyckligt och likt 
batteriinkastet tämligen simpelt. 

Det koncept som valdes att arbeta vidare med bygger på två olika koncept och 
presenteras därför efter konceptpresentationen, i avsnitt 6.3. 

Koncept 1 
Det första konceptet bygger på idén att ha ett inkastningshål i maskinfronten utformat 
som en cylinder, vilket för batterierna mot uppsamlingsbehållaren. Batteriuppsamlaren 
är en enkel plastbehållare placerad precis bakom fronten, se figur 32. 
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Figur 32. Koncept 1 för batteriinkast och batteriuppsamlare 

Koncept 2 
Inkastningshålet på koncept 2 är utformat som en rektangel med en genomgående cirkel 
i dess mitt. En kana placerad bakom inkasthålet för batterierna mot batteriuppsamlaren, 
se figur 33. Den nedre delen av den tvådelade fronten är i detta koncept utdragbar, på 
samma vis som en byrålåda, vilket underlättar vid tömning av batteriuppsamlaren. 
Batteriuppsamlaren är utformad likt en vanlig plastbehållare. 

 
Figur 33. Koncept 2 för batteriinkast och batteriuppsamlare 

Koncept 3 
Koncept 3 bygger på samma princip som koncept 1 för batteriinkastet, det vill säga ett 
cylinderformat inkastningshål. Batteriuppsamlaren är på detta koncept fastmonterad i 
fronten för att minska risken att batterierna hamnar utanför behållaren vid inkastet, se 
figur 34. 
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Figur 34. Koncept 3 för batteriinkast och batteriuppsamlare 

6.3 Utvärdering av koncept 
Batteriinkast 
Under bakgrundsstudien beslutades att batteriinkastet ska kunna hantera batterier upp 
till storleken 155x130x25 mm samt 130x75x65 mm vilket innebär att inkastet minst 
måste ha bredden 130 mm. I samråd med Ingrid Israelsson och Maria Månthen ansågs 
koncept 2 uppfylla detta bäst. 
Batteriuppsamlare 
Under informationssökningen fastställdes att batteriuppsamlaren kan utformas 
godtyckligt utan några särskilda krav på dess geometriska former. Efter 
konceptgenereringen bestämdes att uppsamlingsbehållaren för batterier ska utformas 
väldigt enkelt, likt en vanlig plastback som billigt kan beställas från diverse 
återförsäljare. I samråd med Ingrid Israelsson och Maria Månthen beslutades att 
batteriuppsamlaren enligt koncept 1 löser hanteringen av inlämnade batterier på enklast 
och smidigast vis. 
6.4 Konceptutveckling 
Batteriinkast 
Figur 35 visar det tänkta batteriinkastets geometri och mått sett framifrån. 

 
Figur 35. Batteriinkastet sett framifrån 

Uppsamlingsbehållaren är enligt avsnitt 6.3 tänkt att vara belägen precis bakom 
pantmaskinens front. Trots detta gjordes bedömningen att det behövs en liten kana på 
baksidan av fronten, i vilken batterierna kan glida mot uppsamlingsbehållaren för att 
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säkerställa att batterierna hamnar i just uppsamlingsbehållaren. Genom CAD-verktyget 
Solid Edge [9] ritades batteriinkastet kana enligt figur 36. Avståndet mellan 
maskinfrontens baksida och kanans slut ansattes till l=150 mm. Kanans höjd ansattes till 
h=50 mm och dess vinkel mot horisontalplanet till 30°. Kanans material är satt till stål 
vilket är samma material som fronten är tänkt att tillverkas i enligt [2]. 

 
Figur 36. Kanans utformning 

Batteriuppsamlare 
För att batteriuppsamlaren ska rymmas bakom monteringsväggen tillsammans bland 
pantmaskinens övriga delsystem bör denna maximalt anta måtten enligt figur 37. 

 
Figur 37. Mått på batteriuppsamlaren 

En kort efterforskning visade att plastbackar av denna typ är ytterst vanliga och nedan 
visas en plastback vilken ej överstiger dimensionerna enligt figur 37. I tabell 4 erhålls 
data om plastbacken. 
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Figur 38. Plastback som uppfyller ställda krav på dimensioner 

 

Variabel Värde Enhet 

Innervolym 28 [dm3] 

Yttermått längd 400 [mm] 

Yttermått bredd 300 [mm] 

Yttermått höjd 285 [mm] 

Massa 1,26 [kg] 

Tabell 4. Data över plastbacken som uppfyller ovan ställda krav 
Plastbacken i figur 38 är tillverkad i HD-polyeten vilket gör den motståndskraftig mot 
de flesta oljor, syror, alkalier och lösningsmedel [11]. Dessa egenskaper bedömdes vara 
bra för batteriuppsamlaren.  Det faktum att flera av dagens batteriholkar är tillverkade i 
HD-polyeten enligt informationssökningen i avsnitt 2.2, stärkte också beslutet att 
använda en plastback av detta material. 
6.5 Förslag på tillverkningsteknik 
Batteriinkastets kana kan utformas tämligen simpelt genom kallbearbetad, bockad plåt. 
Hålen för dess infästning i fronten fås genom borrning. 

6.6 Ekonomisk kalkyl 
Eftersom plastbackar av denna typ är standardiserade och används inom många 
branscher varierar cirkapriserna för inköp från återförsäljare mellan 60 till 200 kr/st. 
Eftersom pantmaskinen är konceptuell har ingen närmre ekonomisk analys gjorts på 
batteriinkastets kana. 
6.7 Diskussion 
Batteriinkastet är utformat för att hantera den flesta typen av batterier som rör 
pantmaskinen. Dock finns det alltid undantag och eftersom alla batterisorter inte 
studerats finns det i stunden ingen garanti på att utformningen är den bäst lämpade för 
detta ändamål.  

I form av en begränsning vid projektstarten har infästningen mellan batteriinkastets 
kana och maskinfront lämnats obesvarade. Vid dimensioneringen av kanan har utgåtts 
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ifrån infästningshål för upphängning av denna genom skruvar. Men eftersom ingen 
närmre analys gjorts av infästningen behöver inte detta vara det bästa alternativet.  
Vi en eventuell vidareutveckling bör en djupare ekonomisk analys göras för att utreda 
tillverkningskostnader av batteriinkastets kana men också studera aktuella inköpspriser 
av plastbacken som fungerar som batteribehållare. 
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Bilaga 1.   Identifiering av kunderna 
QFD (Quality Function Deployment) enligt David G. Ullman [3], se figur 1. 

Tillvägagångssätt: 
1. Identifiera användarna. Vilka är de? 
2. Formulera produktkraven. Vad skall produkten kunna göra? 
3. Vikta produktkraven ur användarsynpunkt genom att sätta dem på en skala. 

Summan av kravens viktningar ska bli 100. Hur viktiga är de olika kraven för 
användarna? Har olika användare olika prioriteringar? 

4. Ta reda på vad som finns på marknaden idag. Vilka är alternativen? 
5. Hur bra uppfyller de befintliga produkterna de nya produktkraven? Placera varje 

nytt krav på en skala mellan 1 och 5 för respektive produkt.  
6. Hur skall produktkraven uppfyllas i verkligheten? Sätt upp fysiska, mätbara sätt 

att beskriva de olika produktkraven samt enheten för att mäta dem. 
7. Hur är kraven relaterade till metoderna för att uppfylla dem i verkligheten? Är 

vissa beroende av varandra? 
8. Hur viktiga är de fysiska produktkraven för användarna? Hur mycket är 

tillräckligt bra för användarna? Sätt upp ett intervall inom de mätbara kraven 
från förtjust till missnöjd.  

9. Hur är de fysiska kraven relaterade till varandra? Hör de ihop på något sätt? 



 

 
Figur 1. Quality function deployment 



 

 Bilaga 2.   Virtuellt användargränssnitt 

 
Alternativ 1 
Operatören klickar på en av snabblänkarna för att panta sin produkt. 

 
Vid val av produkt blåmarkeras denna och ”OK-knappen” blir grön. 

 
Alternativ 2 
Om produkten operatören vill panta inte finns bland snabblänkarna finns alternativet 
”Övrigt” enligt nedan. 

 



 

 
Vid val av ”Övrigt” skickas operatören till en lista i vilken hon kan välja 
produktkategori. 

 
Alternativ 1 och 2 länkas efter ”OK” vidare till samma sekvenser enligt 

 



 

 
Om alternativet ”Panta mera” väljs navigeras operatören tillbaks till första sekvensen 
enligt Alternativ 1. Om operatören vill avsluta frågas hon om kvitto enligt nedan. 

 
Alternativ 3 

 
Alternativ 3 länkas efter ”OK” vidare till samma avslutningssekvenser som ovan enligt 



 

 
 



 

Bilaga 3.   Nedböjning vertikalled 
Upphängningsanordningen för fyrledsmekanismen angrips av en kraft P enligt figur 1. 
Beräkningarna behandlar endast en upphängningsanordning för fyrledsmekanismen och 
tyngden P blir därmed enligt ekv. (1). 

 
Figur 1. Kraftpåverkan på upphängningsanordningen 

  (1) 

För att beräkna upphängningsanordningens nedböjning i vertikalled förenklades denna 
till en fast inspänd konsolbalk enligt figur 2. 

 
Figur 2. Förenkling av upphängningsanordningen till en fast inspänd konsolbalk 



 

Den vertikala nedböjningen  i punkt  beräknas med elementarfall 1, tabell 32.2 
enligt [10] med 

  (2) 

där E är upphängningsanordningens E-modul och I1 yttröghetsmomentet enligt  

  (3) 

I tabell 1 erhålls värden på de ingående variablerna 

Tabell 1. Värden på ingående variabler 
Ekv. (1) och (3) blir med insatta värden från tabell 1  

  [N] (4) 

  [mm4] (5) 

Ekv. (4) och (5) insatta i ekv. (2) ger med givna data ur tabell 1 en nedböjning på 

 [µm] (6) 

Variabel Värde Enhet 
 104,5 mm 

 37,0 mm 

b1 3 mm 

E 206 kN/mm2 

h1 90 mm 

l1 141,5 mm 

m2 0,48 kg 

m4 0,52 kg 

m5 0,32 kg 

m6 0,52 kg 

m7 0,13 kg 



 

Bilaga 4.   Förskjutning horisontalled 
Upphängningsanordningen påverkas av kraften P vilken ger upphov till ett moment vid 
infästningen och där med också en förskjutning  i horisontalled, se figur 1. 

 
Figur 1. Moment då upphängningsanordningen är infäst längs l2 

För att beräkna upphängningsanordningens förskjutning i horisontalled förenklades 
denna till en fritt upplagd balk enligt figur 2. 

 
Figur 2. Upphängningsanordningen förenklad till en fritt upplagd balk 

Beräkningarna behandlar endast en upphängningsanordning för fyrledsmekanismen och 
tyngden P blir därmed enligt ekv. (1). 

  (1) 

M är momentet enligt 

  (2) 

Ekv. (1) insatt i ekv. (2) ger 



 

  (3) 

Förskjutningen bedömdes vara störst vid punkten  där 

  (4) 

Förskjutningen beräknas med elementarfall 2, tabell 32.2 enligt [10] med 

  (5) 

där E är upphängningsanordningens E-modul och I2 yttröghetsmomentet enligt 

  (6) 

I tabell 1 erhålls värden på de ingående variablerna 

Variabel Värde Enhet 
 104,5 mm 

 58,2 mm 

 61,8 mm 

b2 13,5 mm 

E 206 kN/mm2 

h2 3 mm 

l2 120 mm 
 29,1 mm 

m2 0,48 kg 

m4 0,52 kg 

m5 0,32 kg 

m6 0,52 kg 

m7 0,13 kg 

Tabell 1. Värden på ingående variabler 
Ekv. (3) och (6) blir med insatta värden från tabell 1 

  [Nmm] (7) 
  [mm4] (8) 

Ekv. (7) och (8) insatta i ekv. (5) ger med givna data ur tabell 1 en förskjutning på 

  [mm] (9) 

 


