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Abstract 
This master’s thesis report is a summary of the analysis performed together 
with ITAB Shop Concept located in Jönköping, Sweden. As a last element of 
the Master’s program at the School of Engineering, this 20 point level D thesis 
project has been the final work to bring my education to an end. 
ITAB Shop Concept expressed an aspiration that the Shop Counter Program 
B10/B11 should undergo an analysis to point out and possibly lead to 
improvement. 
Through interviews and data collection proposals for possible improvements 
has been drawn up and the analysis points out current deficiencies. By 
following the idea generation, proposals to solutions for every individual 
problem is presented. These proposals are weighted and compared to specified 
requirements. 
The result is built up through a number of changes in the Shop Counter 
Program, partly by suggestions on reduction of part, but also how the Shop 
Counter can be re-designed.   
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Sammanfattning 

Denna rapport är en sammanfattning av den analys som är gjord i samarbete 
med ITAB Shop Concept i Jönköping. Som ett sista moment i Magisterexamen 
vid Jönköpings tekniska högskola har denna 20 poängs d-uppsats varit som ett 
avslutande arbete på min utbildning.  

Itab Shop Concept hade önskemål om att kassadiskprogrammet B10/B11 skulle 
genomgå en analys för att påvisa brister som skulle leda till förbättringar. 

Genom intervjuer och materialinsamling har förslag till förbättring utarbetats 
och analysen påvisar brister som finns i nuläget. Genom att följa 
idégenereringen finns förlag till lösning på varje enskilt problem. Dessa är 
viktade och noga vägda mot önskemål samt krav.  

Resultatet bygger på en mängd olika förändringar i kassadiskprogrammet, dels 
genom förslag på konstruktionsändringar vilket medför till en lägre 
tillverkningskostnad.  
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2 Inledning 
Inledningsvis i detta kapitel ges en företagsbeskrivning.  

Därefter en bakgrundsbeskrivning till problemet samt vilket syfte och mål som 
är uppsatt, kort om vilka begränsningar som ingår i analysen samt vilken 
disposition som fortsättningsvis används i rapporten. 

2.1 Företagsbeskrivning 
ITAB Shop Concept (se figur 1.1 nedan) är ett företag som utvecklar och 
tillverkar kompletta kassadiskar och butiksinredningar till fack- och 
dagligvaruhandeln. Huvudkontoret och produktionsenheterna finns i Jönköping 
men är även utsprida i stora delar av Europa. ITAB startade i början av 90-talet 
då genom bolagen ABO Metall (som nu heter ITAB Shop Concept) samt med 
norska Legra. ITAB Inredningar delades ut i maj 2004 från sitt dåvarande 
moderbolag ITAB Industri och bildade den nuvarande koncernen ITAB Shop 
Concept. 2004 fick ITAB Shop Concept ett viktigt avtal med IKEA om att 
tillverka och leverera en komplett kassadisk. Stenestams industri AB som var 
dåvarande leverantör och tillverkare åt IKEA är nu mera ägt av ITAB Shop 
Concept. 

 
Figur 1.1 ITAB Shop Concept Jönköping 

2.2 Bakgrund 
Som ett sista led i min utbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping har 
denna rapport utarbetats i samarbete med ITAB Shop Concept. Utbildningen i 
maskinteknik med inriktning produktutveckling och design ligger till grund för 
denna analys. Via diskussion med produktchef Göran Gustavsson ITAB Shop 
Concept gällande kassadiskprogrammet B10/B11 skapades en 
kravspecifikation [B1]. Denna ligger till grund för min analys. Syftet är att lösa 
problem vid montering samt hur man kan förkorta tillverkningsprocessen till 
ökad lönsamheten. 
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2.3 Kassadiskprogram B10/B11 
Kassadiskprogrammet B10/B11 består av en grunddisk som skapades i 
samarbete med Ikea. Denna disk skiljer sig något från en ”traditionell” 
kassadisk då kassörskan till stor del arbetar i stående arbetsposition. Möjlighet 
finns att vid kortare pauser kunna ”sittstå”. 

Kassörskan arbetar också i en öppen registerhörna där all registrering och 
betalning av varor sker. Registerhörnan är den del där kassörskan har all sin 
utrustning för registrering av varor. Denna öppna konstruktion gör att 
kassörskan har möjlighet att scanna varor som inte kan läggas på varubandet 
och medför att hon kommer att ha ryggen mot bandet (se figur 2.1 nedan) 
gentemot en traditionell kassadisk.  

 

 

Figur 2.1 Rendering kassadisk B10 
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Plåtstativet (se figur 2.2) är kassadiskens skelett och är i sin grund uppbyggd 
med ett antal panelplåtar. Dessa bestämmer diskens höjd samt  att in- och 
utmattningsband monteras här. 

 

Figur 2.2 Rendering plåtstativet 

In- och utmatning är den del som mekaniskt matar fram varorna mot 
kassörskan och vidare till packbordet (se figur 2.3) där varorna samlas för att 
kunden slutligen skall kunna ta hand om dem.  

 

Figur 2.3 Rendering packbordet 
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2.4 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att med hjälp av produktutvecklingsprocessen 
utveckla kassadiskprogrammet B10/B11. Målet är att effektivisera 
konstruktionen för att underlätta vid montering, samt att minska 
tillverkningskostnaden. Analysen genomförs genom konstruktionsgenomgång 
och datainsamling i form av studiebesök och diskussion med 
monteringspersonal. 

2.5 Avgränsningar 
Projektet kommer inte innefattas av marknads- eller konkurrens 
undersökningar. Kassadisk B10/B11 monteras med utgångspunkt från 
kundkrav. Analysen utförs endast till kassadisken IKEA Sverige. I rapporten 
redovisas inga detalj- och sammanställningsritningar. Rapporten innehåller 
inga kalkylpriser utan endast procentsatser. 

2.6 Disposition 
Rapporten disponeras i 3 kapitel:  

Genomförandet beskriver hela processen från diskussion med 
monteringspersonal till förslag på konstruktionsändringar.  

Koncepten är förslag till förbättringar och beskrivs och illustreras med skisser. 

Resultatet beskriver vilka förbättringar samt ändringar som ligger till grund för 
analysen.  

Slutsats och diskussion beskriver hur ett fortsättningsarbete till 
konstruktionslösningarna kan påbörjas. 
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3 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hela processen från diskussion med monteringspersonal 
till förslag till dom tidigare faserna i produktutvecklingen. 

3.1 Datainsamling 
 
Inledningsvis genomfördes en verifiering av den nuvarande kassadisken. Där 
det bland annat ingick en konstruktionsgenomgång med hjälp av befintligt 
ritningsunderlag och monteringsanvisningar. Detta för att identifiera problem 
och ge en input till den såkallade ”brainstormingsprocessen”.  
 

3.2 Intervjuer och besök 
 
För att förstå problemet gjordes en studie med monteringspersonal i form av 
intervjuer[B3]. Antalet intervjuade personer uppgick till 16 totalt. Intervjuerna 
pågick under flera dagar i form av en diskussion antingen enskilt eller i grupp. 
Funderingar och uppföljning pågick under alla dagar som intervjun pågick. 
Generellt hade monteringspersonalen en lite låst bild, förmodligen för att man 
har jobbat med samma sak under en längre tid och på så sätt vant sig och 
känner sig trygg i dom momenten som finns idag. Detta bidrog att jag själv var 
med och monterade[B4]. Detta för att komplettera och se problemet från ett 
eget perspektiv. Besök i tillverkningen på Itab i Jönköping gjordes också för att 
få insikt i vilka maskiner och tillverkningstekniker som används. 
 

3.3 Litteraturstudie 
Som ett andra led i arbetet genomförs en litteraturstudie inom områdena, 
tillverkningsteknik[L2, L3] samt design for assembly och design for 
manufacturing. Denna litteraturstudie bestod av kurslitteratur inom berörda 
områden samt artikelsökning via Jönköpings bibliotek[A1].  

3.4 Kalkylkostnader 
För att dela upp problemet gjordes en noggrann uppdelning av vad som var 
dom största kostnadsbärarna till varje enskild grupp i kassadisken [B8, 9,10].  

Disken delades upp i fyra grupper:  

Registerhörnan där kassörskan står 

Inmatningen där kunden lägger upp sina varor 

Utmatningen där kundens varor hamnar efter att kassörskan har registrerat 
dessa  
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Plåtstativet som är stommen som håller uppe kassadisken.  

Denna uppdelning gjordes med hjälp av ett internt program som kallas för 
Jeeves [3]. 
Jeeves Enterprise [I3] är ett affärssystem, ett datasystem som stödjer företag i 
sin dagliga verksamhet och informationshantering. Här kan man bland annat ta 
fram kalkylpris på enskilda artiklar, komma åt vilka processer som ingår i en 
struktur för tillverkning. Man kan få fram aktuella lagersaldo samt få fram 
ritningar i pdf-format. När man valt ut en struktur som exempelvis 
registerhörnan ligger denna osorterad med aktuella kalkylpriser. För att sortera 
dessa läggs dom in i Excel och hanteras där. 
 

3.5 PU-processen 
Med resultatet från Jeeves startade den inledande fasen i 
produktutvecklingsprocessen med att skapa alternativa förslag på förbättring 
och på så sätt skapa nya koncept. Dessa koncept utvärderas mot behov skapade 
utifrån kalkyler, önskemål från monteringspersonal samt egna synpunkter från 
montering.  

3.6 Idégenerering 
Vid idégenereringen användes en funktionsanalys för att vikta dom faktorerna 
som hade störst inverkan, detta för att få ett målinriktat resultat. [B7] 

3.7 Viktning av koncepten 
Behoven viktas och summeras i Pugh´s1 urvalsmatris [B8] för att hitta det bäst 
anpassade konceptet. Genereringen utmynnade i ett flertal olika koncept i vart 
och ett av dom valda grupperna registerhörnan, plåtstativet samt packbordet.  

Efter att koncepten värderats och gjorts om ett antal gånger skapas en modell i 
CAD-miljö. På detta koncept görs det ritningar för att ta fram ett pris på varje 
enskild artikel. 

 

                                                
1 Upphovsmannen är engelsk och metoden består av att analysera och vikta olika koncept mot 
befintligt. 
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3.8 Förbättring av koncepten 
Nästa steg blir att förbättra koncepten och i viss mån ytterliggare påverka och 
pressa funktionalitet och pris. Detta sker i samarbete med produktionstekniker 
anställda på företaget och aktuella pålägg och materialpris beaktas i 
kostnadsuppskattningarna. Kostnader som lagerhantering och eventuella 
omlägg beaktades inte. 

När detta var gjort tittade jag på alternativa förslag på material. Material som 
skulle kunna påverka priset per producerad artikel. Ett tidigare seminarium på 
företaget har påvisat eventuella förslag på alternativa plåtsorter, så som tjocklek 
och hållfasthet. 
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4 Koncept 
Med utgångspunkt från förstudien skapades ett koncept som bygger på en 
standardvariant av kassadisken. Denna variant består av artiklar som fungerar 
både på höger- och vänsterdiskar.  

Detta innebär för produkten att: 

• Monteringspersonalen undviker att ta fel artikel då den är oberoende av 
vänster eller höger. 

• Det leder också till att man får mer plats med fler artiklar vid 
arbetsstationerna, vilket även spar tid. Detta medför också att onödig tid för 
spring runt i byggnaden kan utnyttjas till att montera.  

• Produktionsmässigt innebär detta att man kan lägga ut en stor order och 
täcka ett behov under en längre tid, detta med större säkerhet i att rätt artikel 
i rätt tid.  

• Ur ett kostnadsperspektiv kan man förklara det som att det blir 
kostnadsreduceringar beroende på antalet ingående artiklar i lager minskar 

•  Leverans säkerheten blir bättre samt ledtiden mellan pallhylla och 
montering blir kortare.  

Dispositionen i detta kapitel består av en uppdelning av kassadisken. Först 
behandlas registerhörnan, sedan panelplåtarna och sist packbordet. Varje grupp 
är i sin tur uppdelade i delgrupper/moduler vilka är: 

 Registerhörnan, plåtstativ samt packbord. 
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4.1 Registerhörnan 

Kostnadskalkylen påvisade att registerhörnan innehöll mest kostnader. Till att 
börja med tittade jag på eventuella förändringar av panelplåt 1 och 2 (se figur 
4.1). Panelplåtarna bygger upp stommen av registerhörnan och behövs för att 
hålla konstruktionen uppe och i balans. Dessa är idag helt beroende av om 
dessa skall sitta på en vänster eller höger disk. Mitt främsta mål här var att 
kunna minska behovet av att ha en panelplåt som fungerar på exempelvis en 
disk av vänsterutförande även skulle passa lika bra på en högerdisk. 

Detta resulterade i att registerhörnan är uppbyggd enligt ett nytt koncept som är 
beroende av symmetri, det vill säga exempelvis att hålbilden måste finnas i 
centrum. Dom största förändringar är gjorda på panelplåt 1 och 2 samt med 
rörstativet för lyftpelaren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 CAD-modell befintlig registerhörna 
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4.1.1 Panelplåtar 

Skisserna är förslag på hur man kan skapa ett oberoende av vänster eller höger, 
en såkallad standardvariant. För Panelplåtarna skapades tre olika koncept (se 
figur 4.2), oavsett om det gällde panelplåt 1 eller 2. Det första konceptet bygger 
på att hålbilden ändras och att denna centreras. Vilket innebär att man kan 
använda panelplåten antingen som höger eller vänster. I koncept 2 frångicks det 
med att man skulle kunna vända panelplåten upp och ner, vilket lede till att jag 
fick tänka om gällande panelplåt 2 och att istället göra denna plåt till två delar. 
Detta medförde i att jag fick en ny artikel men ett oberoende som resultat. 

 Detta koncept blev min första ”darling”. Hon skulle få leva en längre period 
tills jag hade skapat en fullskalig cad-modell.  

 

Figur 4.2 Skissförslags panelplåtar registerhörnan 
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Vidare upptäckte jag att det blir svårt för montören att komma åt med sin 
tryckluftsdriva popnitspistol samt att man inte hade verktyg för att tillverka och 
bocka vinklar under 30 grader. Detta var ett måste då vinkel mellan panelplåt 1 
och 2 är 70 grader. (se figur 4.3). I figuren har fyra olika delkoncept skapats för 
att åstadkomma förbindelse mellan panelplåt 1 och 2. I delkoncept 3 som var 
min ”darling” blev vinkeln alldeles för liten men montören kan komma åt att 
popnita ihop plåtarna. Detta lede till att jag fick skissa om på nytt och skapa ett 
fjärde delkoncept. I detta koncept har den nya delen fått en förändring genom 
att skarven har flyttats.  

Figur 4.3 Skiss ny del mellan panelplåt 1 & 2 

       



 
Koncept 

17 

Nu var grundkonceptet färdigställ och nu skulle alla kringliggande behov 
tillfredställas. I panelplåt 1 sitter det en plåt för att man skall kunna placera ett 
värme element.  
Enligt monteringspersonal är det enbart till diskar som skall till Ryssland. 
Därför skapades en lösning om att man kan dela upp befintligt monteringsstöd 
till två separata delar (se figur 4.4). Detta leder till en artikel mer att montera, 
då den skall till ryssland. I annat fall som alla kassadiskar i Sverige eller övriga 
delar av världen kan man enkelt utesluta denna del. 

 
Figur 4.4 Skiss panelplåt 1, registerhörnan 

 
För panelplåt 2 fanns tidigare en förstärkning i hörnet av plåten. Denna 
förstärkning var tillräcklig vid ett tidigare stadium av kassadiskens liv då en 
annan typ av kundspärr fanns. Denna var nu ersatt av en ny lösning med en 
egen förstärkning för kundspärren, vilket lede till att jag enkelt kunde utesluta 
denna. 
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4.2  Rörstativ 
Nästa steg var att skapa förslag med förbättring av rörstativet som var en 
kostnadsdrivande artikel. Denna bestod av ett flertal olika artiklar i sig, där 
många moment för tillverkning skulle beaktas. Den strukturen av moment som 
ledde till en färdig detalj bestod av laserskärning av material, bockning av plåt, 
kapning av fyrkantrör, samt lackering och stansning av hål. 
Vid montering upplevdes denna som otymplig och stor, vilket är en väsentlig 
nackdel då lagerutrymmet drabbas hårt. Det finns även risk för att man gör fel 
vid tillverkningen och detta leder till en ökad kostnad. Mitt fokus låg även här 
på att skapa en detalj som man skulle kunna använda som höger och vänster. 
Minska antalet detaljer samt att lagerhållning blev bättre. Sist men inte minst 
skulle det ledda till en detalj som var lättare att handskas med för montören (se 
figur 4.5). 

 
Figur 4.5 Skissförslag rörstativ 

 
Fem stycken koncept arbetades fram tills alla önskemål var uppfyllda. Koncept 
1 var en vidareutveckling av det befintliga, en konstruktion som skulle 
innehålla färre artiklar och var lättare att hantera. Fyrkantrören gjordes lika 
långa för att skapa ett oberoende mellan höger och vänster.  I koncept 2 gjordes 
konstruktionen stabilare och en tanke om ytterliggare justerings möjlighet med 
avseende till lyftpelaren. Koncept 3 var min första ”darling”, detta koncept 
löste många av dom befintliga problemen, förutom vikt. I koncept 4 som blev 
min andra ”darling” tittade jag på alternativ till att lösa problemet med vikt. 
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Perforering blev resultatet, detta skulle leda till att vikten minskades med 50 % 
och tekniken används flitigt på företaget idag. Inte endast av 
viktminskningsskäl utan för utseende mässiga förändringar i konsoler och 
inredningsdetaljer till butiker. 
Koncept 5 skapades under förutsättning att man kunde gå ner i plåttjocklek och 
för att tidigare koncept var allt för otympliga. Detta löstes genom att den 
delades upp i enskilda detaljer även dessa symetriska och oberoende av höger 
eller vänster. 
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4.3 Träskiva 

Träskivan tillverkas inte på ITAB Shop Concept utan är något man lagt ut till 
ett speciellt företag som enbart arbetar med trä. Konstruktion i sig är ganska 
komplicerad och tillverkningsmässigt blir detaljen dyr. Detta på grund av att 
man fräser ut konturen samt alla hål, träskivan lackas på ena sidan i silver. 
Detta i sin tur leder till ett högt pris som inte kan motiveras eftersom denna 
måste tillverkas i höger- och vänsterutförande. Efter diskussion med företaget 
som tillverkar denna träskiva kom idén fram om att man skulle kunna fräsa ur 
hålet för touchpanel hela vägen igenom istället för att lämna dom cirka 3 
millimeter som finns idag. Detta skulle leda till at man kan vända träskivan upp 
och ner, den blir då oberoende av att vara höger eller vänster (se figur 4.6). För 
att pressa priset ytterliggare skapades ett förslag om att byta ut vissa detaljer i 
trä mot plåt. I koncept 2 pressades koncept ytterliggare för att monteringen 
skulle bli enklare. Detta blev då integration med rörstativet för att möjliggöra 
ett moment mindre. 

 

Figur 4.6 Skissförslag träskivan 
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4.3.1 Rörligt bord 

4.7 Skissförslag rörligt bord 

Grundkonstruktion är tillverkad av enbart mdf2. I koncept 1 är mdf-skivorna på 
ovansidan symetriska och kan därför vändas upp och ner. Hålen för 
mugghållare fräses ur helt igenom. Skivorna kan lagerföras med mindre 
utrymme och man kan tillverka fler under en order. I koncept 2 ersätts gavlarna 
med plåt och hålen för mugghållaren får botten genom att bredden blir 
tillräcklig på plåtgavlarna. Gavelplåtarna gjordes symetriska och fungerar då 
som en standard artikel som verkar som både höger eller vänster. På grund av 
svetskostnader skapades koncept 3 som är framtagit för att passa 
tillverkningsmetoden bockning, där alla moment skall ske i ett och samma 
stycke. Detta leder till kortare tillverkningstid mindre material spill och en 
färdig produkt ur ett enda stycke. 

                                                
2 Mdf är en förkortning  av medium density fiberboard och är en träfiberskiva. 
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4.3.2 Plexiglasfäste 

Plexiglasfästet bestod av två artiklar, vid montering skruvas den första artikeln 
fast i träskivan. Det var väldigt svårt att håla plexiglaset på plats eftersom det 
väger några kilo. Detta lede till att man hade svårt att skruva fast artikel 2 
samtidigt som man höll i glaset. Min första tanke var att få ner antalet detaljer, 
detta lede till koncept 1 (se figur  4.7). Koncept 1 är en idé om att extrudera 
fram en profil som var enklare att montera samtidigt som den bara innehöll en 
artikel. Detta slopades snart eftersom denna inte fungerar som en standard 
artikel oberoende av vänster eller höger. I koncept 2 var tanken att gå tillbaka 
till två delar för att den skulle bli enklare och billigare att tillverka. Detta lede 
till att konceptet var väldigt lik det befintliga. I koncept 3 var tanken att man 
skulle kunna vända på plexiglasfästet och på så vis få det till vänster- eller 
högerutförande. Detta var ingen god idé eftersom fästet form följer skivans 
kant och den viker av med en vinkel på 70 grader. Vilket innebär att profilen 
inte längre blir symetrisk och kan därför inte användas som höger eller vänster. 

 

Figur 4.7 Skissförslag plexiglasfäste 
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Det fjärde konceptet består av fler delar än grundkonceptet, och därför blir det 
skillnad i symmetrin. Flikar som utgörs som stöd för plexiglaset och svetsas 
fast för att minimera antalet detaljer till montering. På grund av kostnader för 
svetsning och att antalet olika moment som ingår av tillverkning av denna 
gjordes koncept 5 (se figur 4.8). Detta koncept är helt symetrisk och 
operationen svetsning ersattes med enbart bockning. Detta innebär att antalet 
detaljer blir mindre och likaså antalet operationer. Detta leder då till kortare 
tillverkningstid samt en billigare produkt. 

 

Figur 4.8 Skissförslag  plexiglasfäste 
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4.4 Plåtstativet 
Plåtstativet består idag av sex stycken panelplåtar ( se figur 4.9). Dessa 
panelplåtare skiljer sig något i storlek och utförande sinsemellan. För att det 
skall bli lättare för montören anpassades därför panelplåtarna till en specifik 
storlek. Vilket skulle leda till att montören inte behöver leta efter rätt panelplåt 
och med rätt utförande.  

 

 

Figur 4.9 Cad-modell befintligt plåtstativ 
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4.4.1 Cpu-hylla 

 

Figur 4.10 Skissförslag cpu-hyllan 

Cpu-hyllan främsta uppgift är att tillgodose stabillitet för plåtstativet men också 
som förvaringsutrymme för en dator. Datorn placeras då på en hylla och en 
lucka finns för att komma åt datorn utifrån. Detta innebär att cpu-hyllan består 
av flera artiklar exempelvis hylla, lucka, kabelhållare. För att minska priset 
måste antalet unika detaljer minska i antal. Koncept 1 (se figur 4.10) bygger då 
på en tanke att spillmaterialet från hållet till luckan bockas och blir en hylla. 
Koncept 2 bygger på samma tanke fast med möjligheten att den skall bli 
vänster eller höger oberoende. I koncept 3 vidareutvecklas den tanken och 
hyllans placering flyttas till centrum av luckan. Detta medför i att man kan 
vända panelplåten upp och ner och då få antingen höger eller vänster variant. 
Eftersom det konceptet skiljer sig ganska mycket från originalet gjordes 
koncept 4, där hyllan blir en enskild artikel men med möjligheten att den kan 
vändas upp och ner. Hyllan monteras i hålen uppe eller nere beroende på om 
det skall vara vänster eller höger utförande. För att inte skillnaden skall vara 
synbar från utsidan gjordes även luckan om för att täcka hålen. 
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4.4.2 Panelplåtar 

Plåtstativet bestod tidigare av fem stycken olika panelplåtar höger- och vänster 
beroende. Detta lede till att montörerna fick gå mellan de olika hyllorna och 
välja mellan olika plåtar. För att minska risken för felmontage och att minska 
variation, skapades tänkbara koncept. Min tanke var att komma så nära en 
standardvariant av panelplåtarna att denna skulle kunna användas runt om hela 
disken och att den samtidigt skulle fungera som höger och vänster. Eftersom 
panelplåtarna idag har olika höjd var det mitt första mål att skapa en 
standardhöjd. Panelplåtarna runt packbordet är högre än panelplåtar längs sidan 
av mellanbandet vilket medför vissa hinder. Eftersom man inte kan förändra 
höjden av vare sig packbordet eller dess position fick höjden till packbordet bli 
standardhöjden(se figur 4.11). Konceptet krävde då att man har en 
överliggande list som ersätter det glapp som blir mellan panelplåten och 
mellanbandet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.11 Skissförslag panelplåt dimensionering 
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Det var här tanken föddes om att registerhörna skulle få en lägre höjd och passa 
ihop med övriga disken (se figur 4.12). Höjdskillnaden var 6 centimeter, detta 
skulle inte innebära någon större skillnad eftersom arbetsytan ändå är höj och 
sänkbar. För att dra tanken till sin spets skapades en ny panelplåt till 
registerhörnan. Denna panelplåt blev väldigt lik den standardplåt som hade 
skapat till panelplåtarna (se figur 4.13). Detta gjorde att nu fanns ett koncept 
med samma panelplåt både till registerhörnan som till övriga panelplåtar med 
möjligheten att användas antingen som höger eller vänster.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.12 Skissförslag plåtstativet 
 

 
Figur 4.13 Skissförslag standardplåt i plåtstativet 
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4.5 Packbord 

 

Figur 4.14 Skissförslag packbordet 

Packbordets främsta uppgift är att bistå med stöd för valsarna till 
utmatningsbandet. För att packbordet skall passa in i det nya konceptet måste 
en del förändringar genomföras. Detta på grund av att det idag finns en vänster 
och höger variant. I koncept 1 (se figur 4.14) fanns en tanke om att kortsidan 
skulle ha två öppningar istället för en. Detta gör att mellanbandet skulle kunna 
placeras i något utav dessa öppningar och montören skulle bestämma placering 
och utförande. I koncept 2 fanns en ide om att valsarna skulle bestå av ett 
separat paket som man placerar inuti grundstommen. Grundstommen vänds då 
upp och ner för att skapa antingen vänster eller höger variant. Fördelen med 
detta skulle även vara att man kunde justera valsarna på ett enkelt sett utanför 
och att det eventuellt skulle kunna bytas ut vid reparation. 

Koncept 3 blev idén om att packbordet skulle bli mer symetriskt och att 
mellanbandet placeras antingen på den ena eller andra kortsidan. För att detta 
skall vara möjligt krävs två öppningar i grundkonstruktionen. 

Koncept 4 fanns en tanke om att packbordet skulle göras så att det var dubbelt 
så högt som det befintliga, även detta skulle innebära att man kan vända 
packbordet upp och ner. Även i detta koncept fanns fler nackdelar än fördelar.  
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För att skapa ett koncept som skulle vara tänkbart behövdes en mix av alla 
tidigare koncepten. I koncept 5 fanns iden om att man delar upp 
grundkonstruktionen i olika moduler. Modul 1 består då av en konsol som 
mellanbandet ligger i och förbinds med utmaningsbandet. Denna del var 
mycket svår att göra som både vänster och höger oberoende. Detalj 2 består av 
en balk med nya infästningar för justering balkarnas placering med varandra 
fick en annan konstruktion. Detalj 3 består likaså av en grundbalk som kan 
användas som höger eller vänster variant.  

Som montör har man möjligheten att påverka utförande genom att detalj 2 och 
3 sitter samman kan denna vändas upp och ner. Detalj 1 finns då som antingen 
höger eller vänster och väljs därefter. 
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4.6 Fingerskydd 
 

 

Figur 4.15 Skissförslag fingerskydd utmatningen 

I figur 4.15 finns förslag på koncept till hur man skall kunna minska kostnaden 
på detaljen som fungerar som ett fingerskydd till utmatningsbandet. Den 
tidigare konstruktionen bestod av en rad olika och udda detaljer som både är 
dyra och komplicerade att framställa. Förslagen gäller en ny lösning på 
problemet och innebär då att den består av nya detaljer. Fördelen med detta 
koncept blir då ett lägre pris samt att man får en konstruktion som lämpar sig 
bättre för den produktion man själv har. Konceptet består av två olika detaljer, 
en detalj som består av en bockad plåt med en tjocklek på 2 mm. Denna detalj 
vilar an mot detalj 2. Detalj 2 sätts fast som tidigare och mikrobrytarna fyller 
samma funktion. När något försöker passera ner under valsens slut lyfts detalj 1 
upp och dess bakkant släpper från mikrobrytarna vilket i sin tur leder till att 
dessa bryter matningen av bandet. Två olika koncept skapades på detalj 1 
huruvida man kan skapa en jämn övergång mellan bandet och detaljen. Första 
konceptet bygger på att man tillämpar en svag lutning neråt och på så sätt får en 
kant som följer krökningen på valsen. I koncept 2 är det samma princip med att 
kanten följer krökningen på valsen men åt andra hålet. Vilket av koncepten som 
lämpar sig bäst beror på vilken produktionsmetod man väljer. Det första 
konceptet är betydligt enklare att tillverka. 
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5 Resultat 
 

5.1 Registerhörnan 
 

 
Figur 5.1 Nytt koncept registerhörna  

 
Registerhörnan till höger är enligt det nya konceptet och består av 17 delar 
gentemot den gammal som består av 21 delar. Det är en reducering på 21 % 
vilket leder till att monteringstiden avsevärt reduceras. Framförallt skulle det 
underlätta på grund av att hanteringen blir enklare, men också av att färre delar 
behöver monteras. Detta påverkar naturligtvis också priset som reduceras med 
15,3 % totalt. 
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5.1.1 Panelplåt 1 & 2 

 

Figur 5.2 Nytt koncept standard panelplåt 

Standardplåten ersätter med det nya konceptet hela 5 panelplåtar, vilka tidigare 
var unika. Detta leder till att man får en lättare hantering samt att man kan 
lägga ut större order. Höger och vänster oberoendet gör att vid stora 
tillverkningsvolymer minskar risken för eventuella felmonteringar vilket i sin 
tur leder till att leveranssäkerheten ökar. Priset att tillverka denna detalj med 
material och omkostnader reduceras med 23 % för registerhörnan. 
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Figur 5.3 Nytt koncept panelplåt 1 
Tillverkning av denna innebär att kostnaden skulle blir ungefär 6 % dyrare 
beroende på att beräkningen baseras på att det alltid ingår en plåt för 
värmeelement. Som i figur 5.3 ovan vilken är den riktiga som går till IKEA 
Sverige blir priset lägre. 
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5.1.2 Rörstativ 

 

 
Figur 5.4 Nytt koncept rörstativ 

 
Dom största förändringarna som gjordes på rörstativet är att antalet detaljer 
reducerades 50 %. Tillverkningskostnaden reducerades då med 29 %. Eftersom 
konstruktionen är symetrisk kommer den att vara oberoende av att passa en 
vänster- eller högerdisk. Antingen kan man montera ihop denna på plats vilket 
gör att lagerplatsen minskar. Alternativt att man förmonterar ett antal av dessa 
för att använda direkt vid montering. Fördelen vid förmontage blir att man har 
en buffert som kan användas då akuta monteringsjobb måste fortlöpa. Eftersom 
det nya konceptet är oberoende kommer leveranssäkerheten var 100 %. 
 

 
Figur 5.5 Nytt koncept rörstativ baksida 
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5.1.3 Rörligt bord 

 

Figur 5.6 Nytt koncept rörligt bord 
 
Det rörliga bordet monteras av Hjo Träförädling där även tillverkningen sker. 
Enligt det nya konceptet kommer man få montera allt själva. Konstruktionen 
gör att detaljen kommer att ta mindre plats, eftersom Hjo Träförädling endast 
levererar bearbetade mdf-skvior. Plåtdetaljerna i sin tur är anpassade för 
tillverkning på ITAB Shop Concept. Tillverkningskostnaden reducerades då 
med hela 52 % vilket är mer än halva kostanden sen tidigare.  
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5.1.4 Plexiglasfäste 

 
Figur 5.7 Nytt koncept plexiglasfäste 

 
Plexiglasfästets nya konstruktion består endast av två unika delar måste 
tillverkas. Den tidigare konstruktionen behövde 4 unika detaljer i produktion 
för att tillfredställa höger och vänsterdisk. Montering av denna skulle enligt det 
nya konceptet innebära en avlastning för montören. Denna avlastning består av 
att dom två detaljer som plexiglasfästet består av förmonteras. Sedan skruvas 
hela fästet fast i träskivan och sist sticker man i plexiglaset. Tidigare 
monterades del 1 i träskivan, sedan fick man håla i plexiglaset medans detalj 2 
skruvades fast. Totalt innebär detta att mitt koncept skulle bidra med en ökad 
lönsamhet främst i monteringssammanhang. Men skulle också bidra med att 
tillverkningskostnaden skulle minskas med hela 17 %. 
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5.2 Plåtstativ 

 
Figur 5.8 Nytt koncept plåtstativet 

 
Plåtstativet består till stor del av enbart plåt som material. Det finns därför 
anledning att titta närmare på alternativa materialtjocklekar för att på så sätt 
reducera kostnaden ytterliggare. Dom konstruktions ändring och förslag som 
min analys har påvisat innebär små indirekta skillnader i 
tillverkningskostnaden. Större vinster genom det nya konceptet finner man i att 
hanteringen av dessa plåtar blir enklare. Oberoendet gör att eventuella 
felmontage minskar, vilket innebär att leverans säkerheten ökar. Vid 
enmansmontering finns en del förändringar gjorda som underlättar och 
stabilisera konstruktionen vilken är självbärande.  
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5.2.1 Cpu-hylla 

 
Figur 5.9 Nytt koncept cpu-hyllan 

 
Cpu-hyllan gjordes om för att passa till standardplåten. Ett enklare koncept där 
perforering och krångliga samt dyra kabelhållare utesluts. Detta innebär att 
tillverkningspriset reduceras med 4 %. Det som skiljer detta konceptet mot 
befintligt är hyllan som datorn skall stå på. Denna har gjorts enklare och med 
stöd på båda sidorna. Perforeringen är inte längre aktuell eftersom detta 
moment i tillverkning orsakar kostnader. Det finns heller inget logiskt motiv att 
man behöver använda sig av perforeringen eftersom denna inte är synbar i 
vilket fall. Luckan har ersatts med en ny som är något högre och breddare än 
tidigare. Detta för att dölja dom hål som finns till för montering av hyllan. 
Dessa hål finns både i upp och nederkant  och panelplåten är gjord för att 
vändas upp och ner. Panelplåten har också anpassats efter standardplåten och 
detta medförde att ena gaveln blev något längre. 



 
Resultat 

39 

5.2.2 Panelplåtar 

 

Figur 5.10 Nytt koncept panelplåt gavel 

Denna panelplåt sitter längst bak på disken och är beroende av diskens bredd. 
Resultatet blev en liten justering av dess gavlar. Dessa bokads och blev lite 
längre för att kunna fylla ut och passa mot standardplåten.  Vilket också bidrar 
till att man skulle kunna ställa panelplåten fritt utan att den välter. Detta är 
inget krav men ett önskemål då enmansmontering sker till största hand. 
Tillverkningskostnaden för denna är 16 % högre än tidigare. Detta 
kompenseras med att den totala kostnaden för plåtstativet ändå blir lägre än 
tidigare. 
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Figur 5.11 Nytt koncept list 

För att standardplåten skall passa ihop med in- samt utmattning krävs en form 
av distans. Denna distans fanns inte tidigare och blev en helt ny detalj ( se 
figur 5.11 ovan). Detaljen innehåller stansade hål för dom hakar som enligt 
kraven var tvungna att finnas med. Detta innebär att alla panelplåtar inte 
behöver dessa längre utan finns enbart på listen numera. Detta leder till att 
montören inte behöver förmonteras dessa hakar på alla panelplåtar längre och 
monteringstiden minskar. Listen utgör numrera också som stöd vid montering. 
Detta innebär att vid enmans montering blir listen som en tredje arm för 
montören. 

 
Figur 5.12 Nytt koncept plåtstativet 
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5.3 Packbord 

 
Figur 5.13 Nytt koncept packbord 

 
Packbordets slutliga konstruktion innebar en reducering av antalet detaljer med 
18 %. Detta innebär att monteringstiden skulle minska och att 
tillverkningskostnaden skulle bli hela 16 % billigare. Det nya konceptet är till 
vänster i figuren 5.13 ovan. Packbordet innehöll väldigt många detaljer och det 
försvårade grundtanken om att skapa en oberoende disk. Det medförde att allt 
som är blått i bilden är vänster- höger oberoende, medans det röda är beroende. 
Dom största förändringarna gjordes gällande upplägget av detaljerna allt för att 
oberoendet skulle kompenseras. För att reducera tillverkningskostnaderna 
gjordes stora förändringar i svetsbarheten. Detta löstes med att långa krångliga 
svetsfogar nu ersattes med punktsvetsning. Detta påverkar svetstiden samt 
priset i positiv riktning.  
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Figur 5.14 Nytt koncept justering mellanbandet 
 
Justering av valsarna var tidigare komplicerad och krävde en del svetsjobb som 
innebar att toleranser var viktiga att beakta. Enligt det nya konceptet sker 
justeringen med hjälp av två stycken insexsskruv. Detta leder till att 
tillverkningskostnaden håls nere och att monteringen går smidigare. Istället för 
två justeringar per vals är det enligt det nya konceptet sammanfogat till en enda 
enhet. Detta medför i att monteringsmässigt halveras tiden och felmontage 
minskar. 
 
 
 



 
Resultat 

43 

 
Figur 5.15 Nytt koncept justering bakre vals 

 
Justering av bakre valsen görs via insexskruv (se figur 5.15) där den yttre 
ramen är grovjustering och den inre utgörs som finjustering. Fördelen med 
denna konstruktion blir då att den är oberoende av höger eller vänster samt att 
tillverkningskostnaden hålls nere. Detta på grund av att den innehåller färre 
komplicerade detaljer samt att den kan göras i ett enda stycke utan att 
operatören behöver ställa om maskinen.  
 

 
Figur 5.16 Nytt koncept justering bakre vals 
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5.3.1 Fingerskydd 

 
Figur 5.17 Nytt koncept fingerskydd 

 
Fingerskyddets konstruktion var tidigare inte anpassat efter produktion på 
ITAB Shop Concept. Detta innebar att den bestod av många olika detaljer och 
material. Detta leder till en ökad kostnad eftersom man inte själva har kontroll 
av tillverkningen. Det nya konceptet är därför anpassat efter att kunna tillverkas 
på ITAB Shop Concept. Materialvalet är också anpassat efter vad ITAB Shop 
Concept har för valmöjligheter. För att minska priset gjordes ett enklare 
utförande på fingerskyddet, men med bibehållen funktionalitet. Detta innebar 
att krångliga vikter som tidigare skruvats fast blev istället ersatta med en 
tjockare bit av plåt. Fingerskyddet består av färre detaljer och gör det då lättare 
att tillverka och montera. Detta påverkar priset i positiv riktning och ger då en 
besparning på hela 39. 
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6 Slutsats och diskussion 
Kassadiskprogrammet B10/B11 består idag av en del kostsamma 
konstruktioner som denna analys har påvisat. Genom att implementera det nya 
konceptet, innebär det en del nya detaljer. Men det innebär också att det 
kommer att finnas kostnadsbesparningar. Dessa besparningar består av att 
detaljerna kommer ta mindre plats i lager. Hantering och transport av detaljerna 
kommer att bli enklare. Men det kommer även att vara en ingångsperiod för 
operatörer och montörer.  

 
Figur 6.1 Nytt koncept kassadisk B10 
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Kassadiskprogrammet B10/B11 är ursprungligen framtagit i samverkan med 
IKEA. Det finns därför anledning att föra en diskussion med kunden för att 
verifiera möjligheten att gå vidare med förslagen.  

 

 
Figur 6.2 Nytt koncept kassadisk B10 

 
Materialval baseras på den tunnplåt som används på ITAB Shop Concept idag. 
Det har även förekommit förslag på förändringar och att man skulle kunna 
tillämpa ett höghållfasthets stål [B9]. Detta skulle innebära en vikt- och 
kostnadsminskning på hela 30 % ytterligare. Problemet här är att man köper in 
stora kvantiteter och att marknadspriset på råmaterialet baseras på efterfrågan 
inom industri Sverige. Det skulle innebära att vid låg efterfrågan ges ett högre 
pris och sammantaget kanske resultatet skulle bli lika med noll.  
Eftersom det finns variationer i prisbesparningen av dom olika detaljer som 
tagits fram kan en bedömning göras och ett urval beroende på aktualitet. Väljer 
ITAB Shop Concept att se det ur ett helhetsperspektiv skulle kostnaderna vid 
tillverkning att reduceras med 10%. Gällande registerhörnan skulle 
besparningen bli 15,2 %, samt för plåtstativet 3 % och packbordet hela 16 %. 
Lägger man sedan ihop detta och ser vad det skulle innebära gentemot den 
totala kostnaden att tillverka en komplett kassadisk idag ser man en minskning 
av priset omkring 10 %. 
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Figur 6.3 Nytt koncept kassadisk B10 

När man sedan studerar de vinster man gör i monteringen med reducerad tid 
för spring i lokalen. Underlättande för montören att inte behöva ta fel artikel 
beroende om det är en höger- eller vänsterdisk. Den ökade flexibiliteten gör att 
man även kan göra en image vinst. 

  

Figur 6.4 Nytt koncept kassadisk B10 
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B1 Kravspecifikation från ITAB Shop Concept Jönköping AB 
 
Analys av ITABs kassadiskprogram B10/B11 med målet att identifiera och 
genomföra rationaliseringar och effektivitets förbättringar med fokus på 
kostnadsreduktion av tillverkningskostnaden. 
Projektet innefattar genomgång av: 
 
• Konstruktionslösningar 
• Materialval 
• Monteringstider 
 
Krav finns att bibehålla ”yttre design” på kassadisk, dvs. att det för ett lekmanna- öga 
syns så lite som möjligt att kassadisken har genomgått förändringar. 
Ändringar av yttre designen som innebär väsentlig kostnadsreduktion är dock 
intressant för framtiden. 
Ett absolut krav är dock att kvalitet betr. Livslängd och drifts säkerhet ej försämras 
 
Göran Gustavsson 

Produktchef Kassadiskar 

___________________________________ITAB  Shop Concept 

Jönköping AB Box 9054 SE-550 09 Jönköping 

Phone:  +46 36-31 73 00 Direct:   +46 36-31 73 26 Fax:       +46 36-31 73 13 

Mobil: +46 708 722 999�  

goran.gustavsson@itab.se www.itab.se
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B2 Intervjufrågor 
 
1. Monteras alla detaljer gällande kassadisk B10/B11 här? 
2. Används hakar till panelplåtarna idag? 
3. Vilka hål används för pop-nitar i panelplåtarna? 
4. Vilka moment är tyngst? 
5. Vad bidrar till att monteringstiden tar för lång tid? 
6. Hur många olika verktyg används för dom olika momenten? 
7. Tar det tidsmässigt kortare tid att pop-nita ihop panelplåtarna än att skruva? 
8. Finns det några moment som skulle kunna uteslutas? 
9. Finns alla delar inom räckhåll? 
10. Är monteringsanvisningarna lättförståliga? 
11. Är vissa detaljer för tunga? 
12. Vilka detaljer tillverkas här i Hjo? 
13. Finns det tillräckligt med arbetsbelysning? 
14. Är det bra arbetshöjd? 
15. Finns det ett bra flöde i lagret, delar alltid finns? 
16. Hakar som används vid fast fästning av kassadisken i pall, används dom i 

affären sen? 
17. Levereras det extra skruvar etc. som följer med disken? 
18. Vad skulle minska trycket på lagerplatsen där dom färdiga diskarna ställs 

upp? 
19. Är det många olika material i dom olika delarna? 
20. Färg i hål, påverkar passning? 
21. Bra hantering mellan lagerplats och montering? 
22. Panelplåtar runt om hela kassadisken, är det viktigt att de är lika stora? 
23. Finns det flera varianter beroende vilket land disken skall levereras till? 
24. Finns det en unik variant för högerdisk och en unik variant av artiklar för 

vänsterdisk? 
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B3 Sammanfattning intervju 
 
All montering utav kassadiskprogrammet B10/B11 monteras i Hjo oavsett 
vilket land eller butik som disken/diskarna skall levereras till.  
Kassadisken används förutom till IKEA till en rad olika varuhus så som 
Smartclub(Norge), Plantagen, Odal och en rad olika byggvaruhus. Anledningen 
till detta är att all tillverkning och montering skedde tidigare i Hjo (Stenestams 
Industri AB)[2], men att Itab Shop Concept sedan 2004 köpt upp verksamheten 
och flyttat en viss del av tillverkningen till Jönköping men behållit monteringen 
i Hjo. Detta på grund av att kompetent personal med lång erfarenhet av den 
typen av kassadiskar.  
 
Hakar till panelplåtarna var ifrån början tänkt användas för att montering av 
kassadisken skulle ske ute i butik. Detta frångicks senare och hakarna finns 
ändå kvar. Hakarna underlättar enligt visa vid singelmontage då montören inte 
behöver hålla i två sammanfogade plåtar samtidigt som denne skall pop-nita. 
Enligt andra är dom onödiga och tar bara extra tid, och att det skulle kunna gå 
att montera utan dem.  
 
Alla hål i panelplåtarna används för popnitning antingen i monteringen eller 
slutligen ute i butik. 
 
Enligt visa finns det en rad olika orsaker till att monteringen kan ta tid. Bland 
annat finns det inte rätt delar i tid eller i lager när man behöver dessa. Det finns 
brister i kommunikationen mellan Hjo och Jönköping. En annan orsak till att 
monteringen tar onödig tid över hela processen är att det finns för lite utrymme 
att ställa upp dom färdig monterade diskarna och att detta hindrar utleverans på 
grund av att det är trångt och orimligt att få ett smidigt flöde. 
Citat från en av intervjupersonen ”Det spelar ingen roll hur fort vi monterar 
diskarna när det tar stopp i slutet vid utleverans till lastkajen”. 
 
Dom verktyg som används skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. Man har 
en uppdelning där vissa delar av disken monteras och går sedan vidare till nästa 
steg och på så sätt byggs disken upp. Det kan då skilja sig något från plats till 
plats med verktyg som används. Exempel på verktyg som används för 
registerhörnan är tryckluftsdrivna skruvdragare, popnitare, fasta nycklar, spår- 
och stjärnskruvmejsel, hammare samt borrmaskin.  
 
Man använder ingen skruv för att fästa panelplåtarna utan endast popnitning 
samt fästhakar. 
 
Man kan inte se att några moment skulle kunna uteslutas men att visa 
konstruktionsändringar skulle kunna bidra till att montören slipper förborra visa 
hål.  
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Flertalet delar som används i dom olika monteringsstegen finns inom en 10 
metersradie i vissa undantagsfall finns delarna på längre avstånd. 
 
 
Monteringsanvisningarna som används är samma som skulle användas av 
personer ute i fält då kassadisken skulle monteras ute i butik. Dessa är 
tillräckliga och majoriteten av personalen har lärt sig strukturen utantill. 
 
Dom detaljer som väger mycket är färdigmonterad exempelvis registerhörnan, 
inmatningen samt utmatningen. Här hjälps man åt att lyft ner denna på en pall. 
Vidare används en palltruck för transport mellan dom olika stegen.  
 
Monteringspersonalen är nöjd över belysningen och att arbetshöjden kan 
varieras med ett höj och sänkbart arbetsbord. 
 
Det varierar med rätt antal delar i rätt tid, i vissa fall kan det vara så att disken 
står uppställd på lastkajen med saknad av en viss detalj. Detta brukar 
kompenseras i att man varierar arbetsflödet och monterar endast med det som 
finns i lager. 
 
Dom hakar eller fästplattor som gör att disken, registerhörnan står kvar på 
pallen är samma som används vid infästning i golvet ute i butik. 
 
Skruvar? 
 
Minska trycket på lagerplatsen där diskarna ställs upp? 
 
Materialet som används i diskarna idag är plåt, aluminium, mdf samt plast. Plåt 
är det dominerade materialet och används till panelplåtarna vid in- och 
utmatning. Registerhörnans arbetsyta består av en mdf-skiva och det höj och 
sänkbara arbetsytan är gjord av mdf. Aluminiumprofiler används som 
sargskydd runt om kassadisken. Och vissa plastdetaljer till kablage stötskydd i 
där fyrkantrör används. 
 
Eftersom alla detaljer pulverlackas kommer det naturligt viss färg i hål etc. 
detta har en viss påverkan i montering men i generellt är detta inget bekymmer. 
 
Panelplåtarnas storlek runt om har en viss inverkan beroende på att 
kassadiskens proportioner. 
 
Variationer mellan utförande och utrustning varierar beroende på vilket land 
som disken skall levereras till. Tyskland exempelvis har en annan utformning 
på sin registerhörna och har därmed inget krav på att arbetshöjden skall vara 
reglerbar. Kassadiskar som levereras till Japan har en helt annan typ av el-
kontakter därför ser elboxar annorlunda ut till dessa. Kassadiskar till ryssland 
har värmeelement placerade i registerhörnan. Dessa placeras då på en fästplåt. 
Denna fästplåt används inte till någon annat land. 
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Det förkommer unika detaljer beroende på om disken skall var vänster eller 
höger. Exempelvis en vänsterdisk är uppbyggd helt utav unika artiklar i 
vänsterutförande och passar därmed inte till en kassdisk med högerutförande.
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B4 Sammanfattning egen montering 
 
En kassadisk skall ta ca 14 timmar att montera idag med montörer som har 
erfarenhet och har monterat dessa under en viss inkörningstid. 
Påföljande punkter är sådana som innebar brister i monteringen och är förslag 
på åtgärder. 
• Lister runt om saknar ovala hål, detta medför i att man måste förborra 

eftersom passningen inte är helt korrekt. Detta gör att det kan ta något 
längre tid. 

• Mellanbandet som är i förbindelse med bakre bandet, kan inte byttas ut var 
för sig. Utan för att bytta ut exempelvis det främre måste man plocka ner 
även det bakre. Detta gör att service tekniker ut i fält får det svårare samt 
monteringen måste anpassas i en speciell ordning. 

• Förslag om att kunna dela på disken uppkom, detta medför i att man kan 
använda utrymme i lastbilen som finns på höjden. Medför i att man skulle 
eventuellt få in fler diskar per lastbil. 

• Glidplåtar som skall förhindra att bandet slakar för mycket behöver 
försänkta hål till skruvar. 

• Inmatningens balkar bör ses över på grund att noggrannheten i måtten i 
bakkant har för stor tolerans. Vilket gör att i vissa fall kan man inte ens 
använda denna. 

• Förborrade hål borde ha funnits i kilplåt, bordsplåtar. 
• Ganska så bökigt med justering mellan mellanbandet och utmattningen. 
• Skulle vara enklare att ha en kundspärr som fungerar både för höger och för 

vänster. 
• Stativet för lyftpelaren är väldigt tungt, svårt att hantera och otympligt. 
 
Dom fel som inträffade vid montering var följande: 
Panelplåtarna var väldigt svårt att ta rätt, antingen tog man fel som exempelvis 
till Tyskland var snarlik den till Sverige. Man hade svårt att hålla reda på om 
det var höger eller vänster artiklar man arbetade med. Det samma gällde 
stativet för lyftpelaren. 
Generellt upplevde jag att det fanns stora förändringsmöjligheter i att anpassa 
disken efter en standard variant där man inte behövde tänka sig för om den 
artikel man plockar fram passar för höger eller vänster. Detta skulle medföra i 
att man fick ett effektivare flöde både i monteringen men framförallt i 
produktion. Man kan öka volymen och tillverka en och samma detalj i en enda 
serie. Detta skulle också innebära att man minskar lagerutrymmet med 50 % 
och att transport, logistik skulle kunna bli avsevärt bättre. 
 
Det skulle även innebära att man kan erbjuda kunden en bättre 
leveranssäkerhet. Man behöver inte anpassa produktionen i lika stor grad efter 
kundens önskemål. 
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Bilaga B5 Bilder montering Hjo 
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Bilaga B6 Funktionsanalys 
Inom varje kategori klassificeras funktionerna som huvudfunktion, önskade 
egenskaper/funktioner, nödvändiga egenskaper/funktioner och eventuellt oönskade 
egenskaper/funktioner enligt följande definitioner; 

Huvudfunktionen är det kassadisken skall åstadkomma. Intressant är att det även kan 
vara en funktion som uppnås genom ett produktsystem snarare än den specifika 
produktlösningen för en specifik målgrupp. Huvudmålet är självfallet att lösa 
huvudfunktionen när produkten utvecklas. 

Huvudfunktionen är: 

Funktioner Klass Funktionsgräns/Anmärkning 

Möjliggöra Oberoende 
vänster/höger 

H Montören 

Användaraspekterna sammanställs: 
Funktioner Klass Funktionsgräns/Anmärkning 

Möjliggöra Tillverkningsbarhet N Itab Shop Concept 

Möjliggöra Kostnadsreducering N För produkten 

Möjliggöra Flerfunktionsval Ö För produkten 

Möjliggöra Integrering Ö Andra produkter 

Skapa Värde Ö kassadisken 

Ge Frihet O Användaren 

Skapa Enkelhet N Produkten 

Skapa Enkel förståelse N Förståelse av funktionen 

    

Klass H,  Huvudfunktion, beskriver produktens huvudsakliga 
uppgift/funktion. 

Klass N,  Nödvändig, en egenskap/funktion som ska finnas för att 
huvudfunktionen skall kunna uppnås.  

Klass Ö,  Önskvärd, beskriver användbara egenskaper/funktioner som 
kan adderas till den primära funktionen.  

Klass O,  Onönskad, har låg eller ingen betydelse. Med andra ord en 
”klass Ö” funktion/egenskap bidrar inte till att förstärka värdet 
av den primära funktionen för produkten.  
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Bilaga B7 Urvalsmatriser 

Framtagna koncept jämförs med en referenslösning, som kan vara befintlig 
lösning eller det koncept som spontant känns bäst. 

Jämförelsen görs mot de krav som fastställts i kravspecifikationen. 

Innan koncepten utvärderas med matrisen förutsätts attt de har klarat en första 
gallring bestående av: 

- Bedömning av lämplighet; marknadsacceptans, patentintrång, teknikmognad 
mot marknad 

- Bedömning av teknikinnehåll; är den teknik som används färdigutvecklad? 

- Uppfyllande av kravspecifikation; endast koncept som uppfyller kravspec förs 
vidare 

 

Arbetsgång 

- I ett första steg bedöms om ett koncept klarar en punkt i kravspecen sämre, 
lika bra eller bättre än referensen. Sätt -1, 0 respektive +1. 

- Alla koncept som klarat grovgallringen bedöms enligt alla kravpunkter. 

- (För en ytterligare bedömning av några av de bästa koncepten kan 
bedömningen förfinas genom att  använda bedömningsskalan -2, -1, 0, +1, +2)   

- (För att beakta kravens olika viktighet kan kraven viktas och viktfaktorerna 
beaktas i bedömningen). 

 

Angående blanketten 

- Summa, viktad summa, antal + och antal -  räknas fram 

- + tecken skrivs automatiskt framför positiva tal 


