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Sammanfattning 
Ztift AB befinner sig i det stadiet att utveckla företagets egen strategi inom branschen för olika lås- 

och fasthållningsmekanismer. Strategin går ut på att kunna erbjuda en eller flera produkter inom fyra 

olika områden som fasthåller en dörr eller lucka i öppet läge. Dessa områden är fritidsbåtmarknaden, 

privata hem, industri/maskinbyggnad och offentlig miljö. Denna rapport behandlar 

produktutvecklingsprocessen av just en lösning på hur en dörr eller lucka kan hållas fast i öppet läge i 

den industriella miljön. Tanke med detta är att minimera risken för skada vid arbetsplatsen då dörrar 

och luckor i användning kan stängas av sig själva eller yttre inverkan och därmed bli en potentiell fara 

för användaren.  

Framtagningen av lösningen sker med hjälp av olika teoretiska verktyg som tillämpas till denna 

produktutvecklingsprocess. Dessa verktyg är enbart ett hjälpmedel för att komma fram till ett koncept 

som uppfyller kraven som ställs på lösningen på bäst möjliga sätt.  

Det slutgiltiga konceptet och lösningen på problemet som togs fram kallas för uppställningsringen. 

Produkten monteras på insidan av luckor och dörrar och syns därför inte när de inte används. 

Mekanismen som löser problemet bygger framförallt på två komponenter med tänder som fäster i 

varandra när dörren är i det maximala öppna läget. Detta medför att dörren inte går att stänga. För att 

stänga luckan och lösa tänderna ifrån varandra måste det tryckas på en röd knapp på utsidan som i sin 

tur är sammanlänkad med den undre raden tänder. Denna sitter på en fjäder och åker inåt då knappen 

används. 

Uppställningsringen består av tretton enstaka komponenter och är till största del i plast. Plastmaterialet 

som har valts till de mest påfrestade komponenterna är POM-Acetalplast. Ringens radie ligger på 

maximalt 50mm i diametern och den maximala längden av uppställningsringen ligger på maximalt 

220mm. 

Då i denna produktutvecklingsprocess framförallt formgivningen i focus ligger så finns det flera olika 

rekommendationer kring vidareutvecklingen av konceptet, tester, materialval, produktionsutvärdering 

och tillbehör som är nödvändiga.  
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Ordlista 
 

CAD   Computer Aided Design, mjukvara för 3D-modellering 

CES-EduPack Ett program där all fakta om olika material finns. Speciellt 

priser lämpar sig att kolla upp. 

Funktionsanalys Ett verktyg som hjälper till med att se vilka funktioner en 

produkt eller tjänst ska uppfylla. 

Gantt-schema   Ett verktyg för planeringen av ett projekt. 

Koncept   En tänkt lösning på det givna problemet. 

Kravspecifikation Verktyg som hjälper med att se vilka krav som ställs på en 

produkt eller tjänst. 

Solid Works Mjukvara som används vid framtagningen av CAD. 

Uppställningsmekanism En mekanism som gör det möjligt att en dörr fästas i ett öppet 

läge. 
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1. Inledning 
Denna rapport behandlar produktutvecklingsprocessen av en lösning på hur en dörr eller lucka på 

en maskin kan säkras i öppet läge.  

1.1 Bakgrund 

Anledningen till detta projekt är vidareutvecklingen och uppbyggnaden av företagsstrategin av 

företaget Ztift AB, där denna produkt ska täcka ett av fyra användningsområden. I dagsläge finns 

det flera stora företag över hela världen som har specialiserad sig på att tillverka och utveckla lås 

av olika slag, som låser dörrar i stängt läge. Därför vill Ztift AB nischa in sig på att säkra och låsa 

dörrar och liknande i öppet läge.  

1.2 Problembeskrivning 

Uppdraget går ut på att utveckla en smidig lösning på hur inspektionsdörrar och luckor på en 

maskin och i den allmänna industriella miljön kan säkras i ett bestämt läge då denna inte är stängd. 

Detta med tanke på säkerheten då en ej fästat lucka kan innebära en potentiell risk för användaren.  

2. Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta fram ett slutgiltigt koncept som på bästa möjliga sätt uppfyller de 

kraven som ställs på produkten utifrån uppdragsgivaren och målgruppen. Syftet med produkten är 

att möjliggöra en ännu säkrare arbetsplats vid maskiner och liknande i den industriella miljön. 

3. Mål 
Målet med examensarbetet är att komma fram till en produkt som löser problemet att luckor och 

små dörrar kan stängas igen av sig själva eller genom externt inflytande på denna när den befinner 

sig i öppet läge. Produkten ska appliceras i ett område med begränsad plats och ska på grund av 

detta inte vara större än 50cm i x-led, 10cm i y-led och 20cm i z-led i stängt läge. Materialet ska 

kunna användas säkert i ett temperaturintervall från -40 grader till +80 grader. Produkten ska även 

ha en livslängd på minst fem år. 

4. Projektdirektiv 
Arbetet ska genomföras av en student som kan få hjälp genom handledning av Ragnar Tengstrand, 

som är lärare på Mälardalens Högskola, och av Henric Johansson, som är uppdragsgivaren. 

Projektet genomförs under en längre period från och med den 1:a april fram tills den 13:e juni 

2014 och redovisas vid slutdatumet.  

Med hjälp av produktutvecklingsverktygen ska ett slutgiltigt koncept på en lösning av problemet 

tas fram samt en visualisering av detta i programmet Solid Works. Arbetets gång ska redovisas i 

en projektrapport.  

5. Problemformulering 
Problemet i dagens läge är att det finns otroligt många lösningar på hur man kan låsa en dörr eller 

lucka i stängt läge men knappt någon lösning på hur denna kan fästas i öppet läge. I den 

industriella miljön där inspektionsdörrar och luckor används av medarbetare för att till exempel 



2 

 

underhålla maskiner så finns det en risk för dessa personer att skada sig om luckan inte är fast 

positionerad i öppet läge. Luckan eller dörren kan stängas av sig själv, det finns en klämrisk när 

den är rörlig så som att även förbigående personer skulle kunna komma åt den öppna luckan och 

skada sig själva eller den andre personen.  

6. Projektavgränsningar 
Projektet genomförs under en bestämd period från och med den 1:a april till och med den 13:e 

juni. Tidsavgränsningen medför att resultatet av arbetet enbart ska visualiseras i form av en CAD 

modell då det inte kommer finnas någon tid att framställa en prototyp. Det är även så att projektets 

fokus ligger på formgivningen av produkten. På grund av detta genomförs inga beräkningar på 

hållfastheten.  

Appliceringen av lösningen ska enbart ske på svängdörrar, inga skjutdörrar eller liknande. 

Produkten är avsett för den industriella miljön, då denna ska bli en del av företagets 

produktstrategi.  

Det ska inte göras en produktionsutvärdering eller prisanalys heller då detta inte får plats i 

tidsschemat.  
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7. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

7.1 Planering 

Ett bra genomtänk projekt innebär att det måste finnas en planeringsfas vid uppstart av hela 

projektet. Detta gör det möjligt att strukturera hur gruppens medlem kommer att gå igenom 

projektet från start till slut. Är projektet bra strukturerad blir det mycket enklare att veta vad som 

måste göras, när och hur lång tid man har på sig.  

7.1.1 Gantt-Schema 

Ett Gantt-schema är en typ av tidsflödesschema som visualiserar en tidsplanering på olika 

aktiviteter under projektets gång. Ett bra och utförligt Gantt-schema hjälper användaren att få en 

bra översikt över tidsramarna som gäller och vad som måste göras. Vanligtvis uträttas 

visualiseringen med hjälp av ett Excel-dokument, där aktiviteterna radas upp i den första 

kolumnen under varandra. Sedan tilldelas den uppskattade arbetstiden i form av balkar. En 

tidsaxel visar i dagar, veckor eller månader var i projektet man befinner sig. Det är även viktigt att 

fylla i hur mycket tid som i slutändan har lagts på de olika moment för att kunna se hur bra 

planeringen och verkligt utfall matchar. Detta kan hjälpa att planera kommande projekt.1  

2 

Figur 1 Gantt-schema 

7.2 Problemförståelse 

Uppstarten av en produktutvecklingsprocess kan vara svår att greppa. Nedanstående verktygen ska 

hjälpa med att förstå problemet och se vad som efterfrågas. Det är även dessa verktyg som 

används under projektets gång. 

7.2.1 Förstudie 

En förstudie tillämpas för att lättare kunna sätta in sig i projektet och vad problemet handlar om. 

Oftast är det enklast att leta upp till exempel rapporter eller böcker för att läsa på om området där 

problemet tar plats. På så sätt informera man sig om vad som redan finns på marknaden eller vad 

beställaren efterfrågar. God förkunskap skapar möjligheten att ta fram en lösning på problemet 

som är mest optimal och tilltalande. 

7.2.2 Marknadsanalys 

Innan man kan ge sig på att lösa problemet är det viktigt att undersöka vad som redan finns på 

marknaden och att analysera dessa produkter respektive tjänster. Detta med syfte på att se hur 

liknande problem tidigare har lösts. Speciellt att gå igenom databasen för patent är mycket viktigt 

då risken för patentintrång minimeras.  

                                                      
1 http://www.12manage.com/methods_gantt_chart_sv.html  
2 http://abtjanst.wordpress.com/category/gantt-schema/  

http://www.12manage.com/methods_gantt_chart_sv.html
http://abtjanst.wordpress.com/category/gantt-schema/
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7.2.3 Kravspecifikation 

Syftet med en kravspecifikation är framförallt att förse de olika parterna som är inblandade, till 

exempel uppdragsgivaren, utvecklaren och användaren, med en gemensam bild av vad som 

eftersträvs.3 Därför tas fram de kraven som ställs på produkten utifrån kundbehoven och de 

tekniska kraven som är nödvändiga för att kunna utveckla den bäst möjliga lösningen på 

problemet. En väl genomtänkt kravspecifikation effektiviserar processen och stödjer arbetet under 

hela projektets gång.  

Vid utförandet är det viktigt att skilja på krav och önskemål, kraven prioriteras alltid före 

önskemålen för att kunna garantera en framgångsrik lösning. Önskemålen kommer i andra hand då 

dessa kan ge värde men inte är nödvändiga i slutändan.4  

7.2.4 Funktionsanalys 

Efter att ha kommit fram till en kravspecifikation är det bra att omvandla dessa krav till 

funktioner. En funktionsanalys beskriver alltså syftet med en produkt eller tjänst, vilka olika 

funktioner som ska finnas med men inte hur dessa ska uppnås.  

Vid framtagning av en sådan ska huvudfunktioner, delfunktioner och möjliga stödfunktioner tas 

fram. Delfunktionerna är nödvändiga för att uppfylla huvudfunktionen. Stödfunktionerna däremot 

behövs inte nödvändigtvis för att uppfylla kraven men kan gör en produkt mer attraktiv för 

kunden.5  
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Figur 2 Funktionsanalys - modell 

7.2.5 QFD 

En så kallad Ouality Function Deployment skapas för att förstå vilka av egenskaperna som ger ett 

värde till produkten som ska tas fram. Kundens krav översätts till tekniska krav och kan därmed 

beskrivas på ett mer konkret sätt. Verktyget hjälper med att analysera vilka egenskaper som är 

viktigast för produkten utifrån kundkraven som tagits fram i marknadsundersökningen. Detta görs 

med hjälp av olika viktningar. Syftet med en QFD är att komma fram till en produkt som 

innehåller just de kraven som värdesätter produkten som mest. Dessutom finns det möjligheten att 

jämföra de egna koncept med olika konkurrenter som redan finns på marknaden.7  

                                                      
3 http://www.kravspecifikation.se/ 
4 http://www.kravspecifikation.se/skriva  
5 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-

SeminariePM%20ht%202010/Grupp%205_Funktionsanalys.pdf  
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Funktionsanalys.jpg  
7 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-SeminariePM%20ht%202010/Grupp%207_QFD.pdf  

http://www.kravspecifikation.se/
http://www.kravspecifikation.se/skriva
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-SeminariePM%20ht%202010/Grupp%205_Funktionsanalys.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-SeminariePM%20ht%202010/Grupp%205_Funktionsanalys.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Funktionsanalys.jpg
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-SeminariePM%20ht%202010/Grupp%207_QFD.pdf


5 

 

8 

Figur 3 QFD - exempel 

7.3 Konceptgenerering 

7.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är en metod där det ska skrivas upp alla idéer och tankar kring ett problem för att i 

senare skede kunna skapa olika koncept. Kreativitet är det som är viktigast och även att inte utöva 

kritik. Allt som på något sätt skulle kunna vara av nytta tas med och läggs till listan med idéerna 

för att sedan kunna gå igenom dessa och förbättra och kombinera förslagen. 

Vanligast så utförs brainstorming i grupp då det kan leda till olika kombinationer av idéer som 

annars inte skulle uppstå.9   

7.4 Konceptval 

7.4.1 Pugh’s matris 

En Pugh's matris är ett verktyg som används vid valet av ett koncept bland många. Oftast är de 

olika koncept som tagits fram och de olika kriterierna som ställs på dessa mycket komplexa och 

därför blir valet mycket svårt utan hjälpmedel.  

Matrisen är uppbyggd på en enkel princip. I den första kolumnen till vänster skrivs in de olika 

kriterierna som är viktiga vid bedömningen av koncepten. I kolumnen höger om den första ska 

kriterierna viktas med hjälp av en skala från ett till fem, där fem är mycket viktigt och ett inte alls 

viktigt. Den tredje kolumnen är till för en referens, som väljs ut för att kunna jämföra denna med 

de egna koncepten. Referensen brukar vara en produkt eller tjänst som redan existerar på 

marknaden. Höger om referensen skrivs in de olika koncept som ska jämföras med varandra. 

Sedan ska bedömas hur de olika koncepten uppfyller kraven i förhållande till referensen. Poängen 

kan ges i form av -,0 eller +, där minus betyder sämre, 0 betyder likadant och + betyder bättre. För 

                                                      
8 http://www.qfdonline.com/qfd-tutorials/house-of-quality-qfd-example/  

9 http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/  

http://www.qfdonline.com/qfd-tutorials/house-of-quality-qfd-example/
http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/
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att ge detta en betydelse poängteras referensen med 0 för varje kriterium, sedan ska avgöras ifall 

koncepten uppfyller kraven bättre, sämre eller lika bra. I sista raden räknas ihop summan för varje 

koncept. Här ska viktningen av kriteriet kombineras med poängen av konceptet för just detta 

kriterium och räknas ihop till den kompletta summan. Konceptet med flest poäng vinner. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 http://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/documents/Pugh-Matrix-v1.1.pdf   

http://www.burgehugheswalsh.co.uk/uploaded/documents/Pugh-Matrix-v1.1.pdf


7 

 

8. Tillämpad lösningsmetodik 

8.1 Planering 

Då planeringen av ett projekt är en av de viktigaste delarna var första steget att få en överblick 

över vad som skulle behöver göras och i vilken ordning. Det las mycket tid på att förstå själva 

uppgiften och hur det på bästa sättet skulle gås till väga. Ett Gantt-schema upprättades med de 

största delarna i projektet för att få en uppskattad tidsplanering samt för att kunna se hur processen 

under projektets gång skulle ske.  

Det planerades även att ha cirka ett möte i veckan med uppdragsgivaren då denna kontakt var 

mycket viktigt vid förståelsen av uppdraget samt som vägledning genom hela projektet. 

8.1.1 Gantt-schema 

Ett gantt-schema upprättades för de veckorna där projektet tog plats. De största delarna i projektet 

insattes i denna samt hur mycket tid som planerades att gå ut för varje del. Det visade sig att 

konceptgenereringsfasen tog längre tid än planerad samt att konceptvalet och framtagningen av en 

CAD börjades med mycket senare på grund av detta. De inplanerade 40 timmarna uppnåddes inte 

varje vecka på grund av olika själ men jobbades in på slutet. Allt i allt hjälpte schemat till med att 

hålla koll på tiden och vad som fortvarande behövde göras.  

8.2 Problemförståelse 

8.2.1 Förstudie 

För att få grepp om uppgiften och för att hitta möjliga krav som ställs på produkten utifrån 

fastställda lag bestämdes att gå igenom det nya maskindirektivet.11  

Informationen som hittades där var mycket svårt att tillämpa för en enstaka del som ska fästas på 

en maskin. Men det kravet som huvudsakligen stod fram var att det ska säkerställas att det görs en 

riskbedömning på hela maskinen innan denna konstrueras och tillverkas.12 Detta innebär att en 

riskbedömning även ska göras på produkten som ska utvecklas i detta projekt. 

Sedan ges det några exempel på vad som gäller för maskiner och det kommer fram att det ska 

säkerställas att maskinens åtkomliga delar inte har skarpa kanter eller skrovliga ytor.13 Ytterligare 

så ska det finnas tillräckligt med avstånd mellan maskinens rörliga och fasta delar för att undvika 

risken för krossning.14 Även en minskad hastighet och kraft hos rörliga delar ska åstadkommas där 

det är möjligt.15 

8.2.2 Marknadsanalys 

Efter att en förstudie genomfördes med hjälp av maskindirektivet så gjordes en 

marknadsundersökning med hjälp av internet. Det fullföljdes en sökning på idag existerande 

lösningar på problemet i den industriella miljön. Detta visade sig vara mycket svårt på grund av 

                                                      
11 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_sv.pdf  

 
12 Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG, andra utgåvan 2010, huvudredaktör Ian Fraser, s. 

140, paragraph 157, Allmänna Principer 1. 
13 Huvudredaktör Ian Fraser, Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG, andra utgåvan 2010, 

s. 152 paragraph 174, Trestegsmetoden, Steg 1 punkt 3 
14 Huvudredaktör Ian Fraser, Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG, andra utgåvan 2010, 

s. 153 paragraph 174, Trestegsmetoden, Steg 1 punkt 5 
15 Huvudredaktör Ian Fraser, Vägledning för tillämpning av askindirektivet 2006/42/EG, andra utgåvan 2010, 

s.153 paragraph 174, Trestegsmetoden, Steg 1 punkt 8 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_sv.pdf%202014-04-25
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bristande information som hittades och resultatet blev att den enda lösningen som används idag är 

magneter. Dessa kan se ut på olika sätt men uppfyller funktionen på liknande och alla med samma 

syfte att fasthålla dörren eller luckan i öppet läge. 

8.2.3 Konkurrensanalys 

För att få vetskap om vad som redan existerar på marknaden och hur konkurrenterna till produkten 

ser ut genomfördes en till marknadsundersökning i form av en konkurrensanalys. Här användes 

framförallt internetsidan alibaba.com där det finns produkter från hela världen. Först och främst 

letades efter produkter som uppfyller just den funktionen att säkra en dörr i öppet läge. Men även 

fjäderfunktionen, då dörren/luckan inte ska smälla till, kollades upp.  

Resultatet blev att det i dagsläge inte finns några konkurrenter som uppfyller just alla krav, men 

flera som har samma syfte. 

Konkurrent 1 

Denna produkt skruvas fast på golvet bakom dörren och har funktionen att förhindra att 

dörrhandtaget slår in i väggen. Dörren kommer även att fjädras tillbaka för att förhindra oljudet 

som i annat fall kan uppstå vid kontakt.  

16 

Figur 4 Konkurrent 1 

 

Konkurrent 2 

Detta är ett konventionellt dörrstopp utav silikon som läggs med ena endan under dörren för att 

förhindra att dörren stängs igen av sig själv.  

                                                      
16 http://www.alibaba.com/product-detail/EC-Hardware-doorstop_1072495974.html?s=p   

http://www.alibaba.com/product-detail/EC-Hardware-doorstop_1072495974.html?s=p%20%20
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17 

Figur 5 Konkurrent 2 

Konkurrent 3 

Den tredje konkurrenten fungerar med hjälp av en magnet. Produkten appliceras på golvet bakom 

dörren medan ett motsvarande stycke appliceras på dörren. När dörren öppnas och både 

magnetdelarna kommer nära varandra så håller de fast varandra och förhindrar att dörren stängs 

igen. Nackdelen är att det smäller till en aning när magneterna förs ihop. 

18 

Figur 6 Konkurrent 3 

Konkurrent 4 

Den sista konkurrenten är främst för skjutdörrar. Även här ska den fästas i golvet och fungerar 

som stopp av dörren i en viss punkt.  

                                                      
17 http://www.alibaba.com/product-detail/-stop-stopper-silicone-doorstop_1459863574.html?s=p  

 
18 http://www.alibaba.com/product-detail/Door-stop-magnets-NO-9812_542578490.html   

http://www.alibaba.com/product-detail/-stop-stopper-silicone-doorstop_1459863574.html?s=p%20
http://www.alibaba.com/product-detail/Door-stop-magnets-NO-9812_542578490.html
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19 

Figur 7 Konkurrent 4 

 

8.2.4 Kravspecifikation 

Tillsammans med uppdragsgivaren och under eget arbete formulerades produktkrav för att 

specificera vad som är kraven på produkten utifrån företaget och målgruppen. 

Krav utifrån uppdragsgivaren 

 säkra dörr/lucka i öppet/bestämt läge 

 säker användning 

 ("soft close" funktion) ska ej låta  

 ergonomisk och intuitiv användning 

 känsla för innovation och nytänkande 

 bra design och förpackning 

 aktiv låsning mot dörrblad 

 kunna kopplas upp till nätverk (i framtiden) 

 ska appliceras på tunnplåt 

Krav på marknaden 

 tåla -40 - +80 grader Celsius 

 enkel hantering 

 säker hantering 

 kunna användas med handskar 

 kunna användas med oljiga händer 

 ska passa alla användare -> stora och små händer 

 

                                                      
19 http://www.alibaba.com/product-detail/SUS304-grade-stainless-steel-doorstops-for_1351742012.html  

 

http://www.alibaba.com/product-detail/SUS304-grade-stainless-steel-doorstops-for_1351742012.html
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8.2.5 Funktionsanalys 

 

Figur 8 Funktionsanalys 

8.2.6 QFD 

Efter framtagningen av olika krav som ställs på produkten utfördes en QFD. Till en början sattes 

in de olika marknadskraven på vänstra sidan. Dessa är viktiga för köparen och användaren och är 

till exempel säker användning och konkurrenskraftigt pris. Kraven värderades efteråt med hjälp av 

en skala från 1-5, beroende på hur viktiga de enstaka kraven är för produkten som ska tas fram. 

Nästa steg blev att omvandla dessa marknadskrav till mätbara produktkrav som sedan sattes in 

längst uppe i mallen.  

Sedan fylldes i sambandsrutan. Denna visar sambandet mellan marknadskraven och 

produktkraven. Viktiga produktkrav visade sig vara material, ytbehandling, formgivning och 

funktionssäkerhet.  

 

•säkra dörr i öppet läge

Huvudfunktion

•aktiv fasthållning av dörren

•vara säker

•vara greppsäker

•vara anpassningsbar i olika miljöer

• tåla höger och låga temperaturer

Delfunktioner

•har mjuk och tyst öppning/fasthållning av dörr

•medge intuitiv fasthållning

•vara ergonomisk

•vara enkel

Stödfunktioner
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8.3 Konceptgenerering 

8.3.1 Brainstorming 

Efter en tydlig framställning av krav och egenskaper som ställdes på produkten kunde den första 

idégenereringen i form av en brainstorming ske. Denna delades upp i tre olika kategorier för att 

kunna koncentrera sig på de olika stegen i processen av konceptframtagningen.  

Första steget blev brainstormingen kring uppställningsmekanismen, då detta är själva hjärtat av 

produkten. Följande idéer uppstod: 

Uppställningsmekanism: 

 uppställning genom handtaget 

 hydraulik 

 sugpropp 

 magnet 

 klickfunktion 

 Säkring med hjälp av gångjärn 

 en ledande bana  

Fjädrande/ljuddämpande funktion: 

 stång/bana som hjälper dörren/luckan hela vägen att öppnas 

 fjäder 

 vanlig soft-close mekanism tvärtom -> bromseffekt utåt 

 dämpningskudde 

 hydraulikpump 

Design utanpå: 

 placering på in- eller utsidan av dörren/luckan 

 stång 

 ring 

 gångjärn 

 

8.3.2 Konceptframtagning 

Med hjälp av idéerna som togs fram under brainstormingen kunde olika koncept tas fram som 

uppfyller kraven på flera olika sätt. Detta steg tog upp en stor del av projektet för att kunna 

komma fram till en idé som verkligen uppfyller kraven till hundra procent. 

8.3.2.1 Koncept 1 

Detta koncept är uppbyggd väldigt enkel och påminner mycket om den produkten som används 

idag. Grundtanken bygger på att dörren fästs med hjälp av en magnet som är omsluten av en 

fjäder. Denna fjäder har funktionen att dämpa ner effekten vid sammanträffandet av dörr och 

magnet för att minimera klämrisken och framförallt ljudet som idag uppstår. Tanken är att 

produkten består av två delar, en som sitter direkt på väggen och en annan som motsvarar 

magneten. Dessa två delar förbindas med varandra genom en led. Detta möjliggör en rörelse åt 
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höger och vänster som leder till att magneten kan anpassa sig till dörrens vinkel. Utanpå sitter ett 

hölje i två delar som skyddar framförallt fjädern ifrån yttre inverkan.   

 

Figur 9 Koncept 1 

8.3.2.2 Koncept 2 

Koncept nummer två liknar ett enkelt gångjärn i utseendet. De två vingarna som fästes vid dörren 

och ramen sitter ihop i mitten runt en axel. Axeln har ett hål som blir synlig då gångjärnet viks 

ihop och dörren är öppen. Inuti axeln befinner sig ett stift med en fjäder under som kan tryckas 

ned. När detta sker så kan en lite mindre, vertikal stift som sitter på den förra, komma igenom 

hålet av axeln och låsa dörren med hjälp av detta. När dörren ska låsas upp igen trycks det lilla 

stiftet in igen och det långa stiftet åker upp automatisk på grund av fjädern i botten. 

 

Figur 10 Koncept 2 
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8.3.2.3 Koncept 3  

Koncept nummer tre är konstruerad med tanke på att göra en produkt utav ett fäste och ett 

handtag. Både fäste och handtag liknar i sin form ett liggande J. Handtaget på dörren är fixerat och 

kan inte röra sig medan fästet på väggen bakom dörren har möjligheten att gunga fram och tillbaka 

en liten bit. Den gungande funktionen ska möjliggöra att handtaget lättare åker bakom fästet och 

sedan hålls fast så att dörren inte lossnar av sig själv. För att ta loss dörren igen ska det dras i ett 

handtag som sitter på fästet. Då lossnar handtaget igen och dörren kan stängas. 

 

Figur 11 Koncept 3 

8.3.2.4 Koncept 4  

Det fjärde konceptet är även det en form av ett gångjärn. Det har formen av en cirkel som är 

genombruten på ett ställe för att ge möjligheten att fästa produkten. Gångjärnet består av tre 

huvuddelar som utgör själva cirkeln. Dessa är lika stora och har ett spår i mitten. De tre delarna 

fäster i varandra med hjälp av små hjul som sitter i spåren i mitten och håller var två delar ihop. 

När produkten är monterad och luckan är uppfälld till den maximala vinkeln så har hjulen i spåret 

gått igenom ett spärr som förhindrar att dörren stängs igen av sig själv. Dessa spärrar kan sedan 

öppnas manuellt för att kunna stänga luckan igen. 

 

Figur 12 Koncept 4 

8.3.2.5 Koncept 5 

Koncept nummer fem har mera funktionen att öppnas sakta den sista biten än att hålla luckan fast i 

öppet läge. Idén kommer ifrån den dagliga lösningen på soft-close mekanismen vid till exempel 

kökslådor. I ena ändan finns det en hydraulikpump. Armen till denna är fäst vid en kloss som kan 

åka fram och tillbaka i en skena framför hydraulikpumpen. Denna skena går lätt uppåt då dörren 
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närma sig det maximala öppna läget och fastnar då lätt. Hela denna apparat sitter på insidan av 

dörren. I andra ändan av klossen är det fäst en elastisk men robust lina som i sin tur är fäst på 

insidan av väggen. Linan ligger i en styrd bana som består av två halvringar som kan fällas ihop, 

beroende på om dörren är i öppet eller stängd läge.  

 

Figur 13 Koncept 5 - Hydraulikarm 

 

Figur 14 Koncept 5 - bana 

8.3.2.6 Koncept 6 

Detta koncept appliceras även här på insidan av luckan runt dess svängaxel. Det liknar en ring i 

två delar som fäster i varandra. Den inre halvringen är ihålig så att den yttre delen kan skjutas in i 

denna när luckan stängs. Mekanismen som gör att luckan låser sig sitter inuti och kan jämföras 

med låsningen av handbojor. Det är taggar som inte fäster i varandra när luckan öppnas men när 

den stängs. Taggarna som sitter i den ihåliga ringen sitter på en liten fjäder och är fast vid två 

smala plåtar som förbinder taggarna med en knapp på utsidan. När denna knapp trycks ner kan den 

yttre ringen skjutas in och dörren stängs. Den yttre ringen ska även sitta fast i en bana som finns i 

den inre ringen då den behöver ledas i ett stabilt läge.  
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Figur 15 Koncept 6 

 

Figur 16 Koncept 6 - sidovy 

 

Figur 17 Koncept 6 - inre bana 
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8.4 Konceptval 

Efter att flera olika koncept har tagits fram i konceptgenereringsfasen blev nästa steg att ställa alla 

dessa koncept mot varandra för att se vilken som löser problemet på bästa möjliga sätt. Ett av 

koncepten valdes ut för att sedan kunna vidareutveckla detta.  

8.4.1 Pugh's matris 

Hjälpmedlet för valet av det bästa konceptet blev en pugh's matris, då denna lämpar sig bäst för att 

ställa de olika idéerna mot varandra och jämföra. Referensen valdes som en magnet då denna är 

den mest vanliga lösningen på problemet i dagsläge. 

 

Tabell 1 Pugh's matris 

Kriterier Viktning Referens  Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 6 

Aktiv låsning 5 0 0 + + + 0 + 

Tillförlitlig 

funktion 

5 0 0 0 + 0 0 + 

Tyst användning 3 0 + 0 0 0 + + 

Ergonomisk 

användning 

4 0 0 0 + 0 0 0 

Intuitiv 

användning 

4 0 0 0 + 0 0 + 

Användning 

med handskar 

möjligt 

3 0 0 - 0 0 0 0 

Soft-close 

känsla 

4 0 + 0 0 0 + + 

Ej halkrisk för 

händer 

4 0 0 0 0 0 0 0 

Passar stora & 

små händer 

3 0 0 - 0 - 0 0 

Passar dörrar 

utan utrymme 

bakom 

2 0 0 + 0 + + + 

 Totalt: 0 7 1 18 4 9 23 

 

8.4.2 Utvärdering av Pugh's matris 

Resultatet av Pugh's matrisen visar att koncept nummer 6 lämpar sig bäst för ändamålet och 

uppfyller kraven på bästa sätt. Även koncept 3 är bra och uppfyller många av de viktiga kraven. 

Däremot så visar koncept nummer 2 bara en minimal förbättring gentemot referensen. Även 

koncept 1, 4 och 5 visar sig vara inte mycket bättre på att uppfylla kraven. Vidareutvecklingen 

kommer därmed ske på koncept nummer 6.   

8.5 Vidareutveckling av slutkonceptet 

Innan fortsättningen med koncept 6 presenterades detta för företagets handledare. I diskussionen 

kom fram att geometrin skulle kunna bli ett problem vid monteringen. Produktens centrumpunkt 

skulle inte överensstämma med centrumpunkten av luckans gångjärn då dessa oftast placeras på 

ut- eller insidan och därmed sticker ut en bit. Produktens centrumpunkt däremot skulle sitta direkt 

på ytan på insidan av väggen där denna monteras. Dessutom tillkommer tjockleken av själva 

väggen i det fallet där gångjärnet sitter på utsidan. Denna faktor och tjockleken mellan gångjärnets 
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monterings yta och dess centrumpunkt är varierande faktorer som kan se olika ut på olika 

maskiner.  

En lösning på detta problem skulle kunna vara att tillsätta ett litet gångjärn som förbinder fästet 

och halvringen på bägge sidorna. På så sätt kan denna vinkel anpassas efter behov. Men det 

betyder fortvarande att den inre ringen måste vara mindre än 180 grader stor. Dessutom så ska 

fästet befinna sig på en liten skena. Denna gör det möjligt att ringen kan röra sig i sidled med 

väggen åt höger och vänster. Tillsammans kan produktens centrumpunkt nu anpassa sig efter 

centrumpunkten av luckans gångjärn. Denna lösning testades med hjälp av produkten ritad på 

papper samt en utskuren papperscirkel.  

Det resterande problemet som är avgörande i detta läge är hur produkten ska monteras i sin 

slutgiltiga position på luckan på ett smart och enkelt sätt. Positionen i sidled är då avgörande. För 

att ta fram denna position kan man använda sig av den matematiska Pythagoras satsen.   

Pythagoras Sats: 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

20 

A är sträckan från insidan av väggen till centrumpunkten av luckans gångjärn. B är sträckan från 

centrumpunkten av produkten till dess fästmöjlighet. C är sträckan från fästmöjligheten till 

centrumpunkten av luckans gångjärn och l är den sträckan från väggens början fram till positionen 

av fästet. För att kunna räkna ut positionen av fästet räknas: 

√(𝑎2 + 𝑏2) = c  

𝑐 − 𝑏 = x  

𝑏 − 𝑥 = 𝑙  

Då det är lite krångligt med beräkningarna skulle det kunna tas fram en schablon som hjälpmedel 

för monteringen av produkten. Detta med tanke på att det skulle kunna vara avskräckande för 

kunden att behöva genomföra beräkningar för en enkel montering och skulle kunna leda till att 

produkten inte köps. 

En ytterligare justering är att den ihåliga ringen med knappen på sitter utåt istället för inåt. Det 

betyder att denna del fästs vid dörren samtidigt som den smalare halvringen fästs på insidan av 

                                                      
20 

http://www.google.se/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.formelsamlingen.se%2Fmatematik%

2Fpythagoras-

sats&h=0&w=0&tbnid=NHxubfx0ehXdcM&zoom=1&tbnh=113&tbnw=192&docid=XT3sv85uKQNX7M&tb

m=isch&ei=9kZ7U5G4GoeAywOCvoKIBQ&ved=0CBEQsCUoBQ 

http://www.google.se/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.formelsamlingen.se%2Fmatematik%2Fpythagoras-sats&h=0&w=0&tbnid=NHxubfx0ehXdcM&zoom=1&tbnh=113&tbnw=192&docid=XT3sv85uKQNX7M&tbm=isch&ei=9kZ7U5G4GoeAywOCvoKIBQ&ved=0CBEQsCUoBQ
http://www.google.se/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.formelsamlingen.se%2Fmatematik%2Fpythagoras-sats&h=0&w=0&tbnid=NHxubfx0ehXdcM&zoom=1&tbnh=113&tbnw=192&docid=XT3sv85uKQNX7M&tbm=isch&ei=9kZ7U5G4GoeAywOCvoKIBQ&ved=0CBEQsCUoBQ
http://www.google.se/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.formelsamlingen.se%2Fmatematik%2Fpythagoras-sats&h=0&w=0&tbnid=NHxubfx0ehXdcM&zoom=1&tbnh=113&tbnw=192&docid=XT3sv85uKQNX7M&tbm=isch&ei=9kZ7U5G4GoeAywOCvoKIBQ&ved=0CBEQsCUoBQ
http://www.google.se/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.formelsamlingen.se%2Fmatematik%2Fpythagoras-sats&h=0&w=0&tbnid=NHxubfx0ehXdcM&zoom=1&tbnh=113&tbnw=192&docid=XT3sv85uKQNX7M&tbm=isch&ei=9kZ7U5G4GoeAywOCvoKIBQ&ved=0CBEQsCUoBQ
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väggen. Denna justering görs för att möjliggöra en lättare åtkomst av knappen för användaren när 

produkten är monterad.  

Produkten ska även vara bredare i sin utformning då det är tänkt att tillverka den i plast. En ökad 

bredd skulle då även betyda en ökad hållfasthet.  

8.5.1 Materialval 

Materialvalet beror på olika faktorer som tillverkning, hållfasthet och pris. Det är viktigt att 

komma fram till ett materialval som får produkten att fungera på bästa sätt samtidigt som priset 

måste stämma överens med värdet av själva funktionen som kunden köper.  

Materialvalet fokuserades framförallt på olika plastmaterial med tanke på dess egenskaper och 

priset.  

Då olika plastmaterialen och dess egenskaper hämtades ifrån en mobil-app som heter ”Plastguiden 

- Material och bearbetning” som togs fram av företaget Bruder Consulting AB och IKEM – 

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.  

Tabell 2 Lämpliga plastmaterial 

Material Positiva egenskaper Negativa egenskaper Pris SEK/kg 

LCP Bra balans mellan styvhet 

styrka seghet och utmärkt 

krypresistens gör LCP till 

utmärkt metallersättning,  

extremt hög 

användningstemperatur (240 

grader kontinuerligt) gör att 

man kan löda elektronik 

blyfritt,  

bibehåller egenskaperna vid 

förhöjd temperatur,  

mycket lättflytande (lätt att 

fylla tunnväggigt gods),  

utmärkt kemikalieresistens,  

flamsäker (V-0 klassad utan 

tillsatser), utmärkt dielektriska 

egenskaper 

Svaga 

sammanflytningslinjer 

och dålig ytglans 

140 – 17521 

 

 

 

 

 

 

LCPA-

Biopolyamid 

Kan tillverkas av förnybara 

råvaror,  

god flexibilitet,  

utmärkt 

temperaturbeständighet (upp 

till 180 grader),  

låg påverkan på styvhet på 

grund av temperaturen,  

låg permeabilitet för bränsle 

och gaser, utmärkt kemikalie- 

och hydrolysbeständighet,  

lätt att bearbeta 

  

                                                      
21 CES-EduPack 2013 
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PEEK Mycket hög styvhet styrka och 

utmattningshållfasthet,  

bra elektriska egenskaper 

Mycket högt pris  667 – 734 22 

PEI-

Polyeterimid 

Hög användnings- och 

mjukningstemperatur (180 

grader vid kontinuerlig 

temperatur och 

mjukningstemperatur på 217 

grader), bra kemikalieresistens,  

bra resistens mot 

spänningssprickbildning,  

flamsäker (V-= klassad utan 

tillsatsmedel),  

mycket bra 

dimensionsstabilitet,  

bra beständighet mot UV- och 

mikrovågsstrålning,  

intressant pris i förhållande till 

många andra avancerade 

plaster (ca. 250 kr/kg), 

Krypresistens jämfört 

med delkristallina 

avancerade plaster är 

mindre bra  

 

Cirka 250 

POM-

Acetalplast 

Den styvaste oarmerade 

konstruktionsplasten,  

de mekaniska egenskaperna 

påverkas obetydligt i 

temperaturområdet -40 till +80 

grader,  

hög seghet utan tillsatser,  

hög utmattningshållfasthet,  

bra krypresistens,  

utmärkta fjäderegenskaper,  

bra beständighet mot bensin 

och lösningsmedel,  

utmärkta friktions och 

nötningsegenskaper 

Max kontinuerlig 

användningstemperatur är 

endast +80 grader och 

kortvarig topptemperatur 

är +120 grader,  

gnisslar mot sig själv 

(elimineras med 

smörjmedel), känslig för 

brottanvisningar (skarpa 

hörn) 

 

19,7 – 21,723 

PPA-Aromatisk 

Polyamid 

Styvare starkare och högre 

krypresistens än de flesta andra 

plaster (lämplig som ersättning 

av metall),  

hög användningstemperatur 

upp till +150 grader under 

kontinuerlig tid,  

låg vattenabsorption och 

därmed dimensionsstabilt,  

bra kemikaliebeständighet,  

bra elektriska egenskaper, 

kan fås flamsäker med 

halogenfria tillsatser 

Sämre slagseghet 1000 - 

110024 

PPS-

Polyfenylsulfid 

Exceptionellt hög styvhet och 

hög krypresistens,  

Spröd 98,2 - 11325 

                                                      
22 Ibid 
23 CES-EduPack 2013 
24 Ibid 
25 Ibid 
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mycket hög 

användningstemperatur upp till 

240grader kontinuerligt,  

extremt bra 

kemikaliebeständighet, 

obetydlig fuktabsorption och 

bra varmvattenresistens,  

utmärkt dimensionsstabilitet 

och obetydlig krympning 

PTT-Polyester Kan tillverkas från 

förnyelsebara råvaror,  

hög styrka och styvhet,  

elastisk och låg vatten-

/ångpermeabilitet,  

låg skevhet och bra 

dimensionsstabilitet, bra 

ytfinish 

Dyrare att producera än 

PBT och PET 

 

35,9 – 39,526 

 

Val av materialet: 

Materialet som känns mest lämpligt av de som syns i den övre tabellen är POM-Acetalplast. Detta 

plastmaterial har slitstarka egenskaper men ändå ett lågt pris. Användningsområdet kommer inte 

att vara på alla komponenter av produkten men de som blir mest påfrestade vid användningen.   

8.5.2 Montering av produkten på luckan 

Monteringen kan ske med hjälp av en schablon som följer med produkten. Denna skulle kunna se 

ut som en linjal med en ring på som kan glida på linjalen från höger till vänster. Millimetertavlan 

visar positionen av monteringshålet på så sätt att millimetern betyder avståndet från insidan av 

väggen till centrumpunkten av dörrens gångjärn. På så sätt slipper kunden krångliga beräkningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 CES-EduPack 2013 
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9. Resultat 
I denna del av rapporten presenteras resultatet av examensarbetet och hur detta stämmer överens 

med de uppsatta målen som sattes i början av projektet. 

9.1 Funktion 

Uppställningsringen som den kallades för har den funktionen att fästa en lucka eller dörr i öppet 

läge då den befinner sig i användning. Den förhindrar med hjälp av små tänder som i det maximala 

öppna läge fastnar i varandra att dörren eller luckan kan stängas igen antingen av sig själv eller av 

misstag, då detta kan bli en potentiell fara för användaren.  

Tänderna finns enbart i en kort del av ringen och fastnar därmed bara då luckan är helt öppnad 

med en vinkel på cirka 150°. På utsidan av ringen, där tänderna sitter på insidan, finns det en 

knapp som möjliggör att spärren upplöses och dörren kan stängas igen då denna trycks ner.  

Uppställningsringen har även en mycket rörlig centrumpunkt på grund av två gångjärn mellan 

fästet och ringen samt att den kan röra sig även i x-led åt höger och vänster med hjälp av två 

skenor placerade på fästena. Detta på grund av att produktens centrumpunkt och centrumpunkten 

av dörrens gångjärn inte hade stämd överens med varandra om uppställningsringen hade varit helt 

stel. Som följd av detta hade den i det fallet inte fungerat.  

9.2 Utformning 

9.2.1 Yttre ring 

Den yttre ringen av produkten är en ring på 175° och har en yttre radie på 50mm samt 25mm som 

inre radie. Ringen är ihålig med tanke på att den ska kunna rymma den inre ringen som beskrivs i 

nästa avsnitt. Väggen har en tjocklek på 2mm. Då den inre ringen behöver ledas inuti den yttre 

ringen finns det en ledningsbana på insidan väggen som sticker ut en bit. Nära öppningen av 

ringen vid sidan av denna finns det ytterligare än öppning i väggen. Denna öppning ska rymma 

knappen och låsningsmekanismen som beskrivs i ett senare skede. I samma del av den yttre ringen 

befinner sig en liten vägg som sticker rakt ut ur den på insidan. Denna vägg har funktionen av ett 

stopp som förhindrar att den inre ringen åker ut för långt och uppställningsringen faller isär. 

Dessutom så finns det en axel som tillhör ett gångjärn på andra sidan av ringen. Här förbindas 

ringen med skenan som i sin tur sitter på fästet. Resterande mått syns i bilaga 3. 

 

Figur 18 Yttre ring – isometric view 
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Figur 19 Yttre ring  

9.2.2 Inre ring 

Den inre ringen av uppställningsringen är i motsatsen till den yttre ringen inte ihålig men massiv. 

Ringen har en yttre radie på 48mm samt en inre radie på 27mm och har en vinkel på 173,2°. Alla 

mått syns på bilaga 4. På den yttre sidan finns det en nersänkt bana som motstycke till banan i den 

yttre ringen. I den ena ändan av ringen finns det ett stopp (se bild 21) som fastnar i den lilla 

väggen på insidan av den yttre ringen. På så sätt faller uppställningsringen inte isär. Direkt efter 

stoppet syns det tre stycken så kallade tänder. Dessa tänder har funktionen att fastna i motsvarande 

tänder på knappen med låsmekanismen så fort dörren är i helt öppet läge. Tänderna är även riktade 

på så sätt att de låser enbart när man försöker att stänga dörren, inte när den öppnas. På andra 

sidan av ringen syns det även här en del av ett gångjärn som förbinder ringen och skenan på dess 

fäste med varandra.  

 

Figur 20 Inre ring 
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Figur 21 förstorning på tänder 

9.2.3 Yttre och inre skena  

Skenan är den delen i produkten som förbinder de två ringarna med var sitt fäste. En 

uppställningsring innehåller två stycken skenor som ser nästan likadana ut. De skiljer sig enbart i 

bredden, 60mm och 64mm, på grund av att den yttre och inre ringen också är olika breda. På den 

ena kanten syns det en del av ett gångjärn. Här kopplas den tillhörande ringen med skenan ihop. I 

mitten av skenan syns det två stycken fyrkanter. Dessa har funktionen av ett stopp i samband med 

fästet som sitter nedantill (skenan syns nerifrån på bild 22). Dessa gör det möjligt att skenan kan 

röra sig i x-led fram och tillbaka var 10mm. På högra och vänstra sidan finns det två rillor som 

fungerar som skenorna och gör det möjligt att denna sitter fast vid fästet men ändå kan röra på sig. 

Vid monteringen av de enstaka delarna ska skenan och fästet föras ihop med hjälp av 

klickfunktionen som även här är skenorna vid sidorna. Resterande mått finns i bilaga 5.  

 

Figur 22 Skena nerifrån 

9.2.4 Yttre och inre fäste 

Även fästet finns det två stycken av i en uppställningsring och båda två skiljer sig endast från 

varandra då de är olika breda. Det yttre fästets bredd ligger på 60mm och det inre fästets bredd på 

56mm, se bilaga 6. Vid sidorna finns det var en grop där skenan fästs i. I mitten syns det 

ytterligare en balk. Denna fungerar som stopp för skenan som fästs ovanpå så att denna inte kan 

glida av fästet. På var sin sida av balken är ett hål för skruvar placerade då denna del av 

uppställningsringen ska fästas i väggen respektive dörren eller luckan.   
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Figur 23 Fäste 

9.2.5 Yttre och inre axel 

Det finns två axlar i varje produkt som är hjärtat av de två gångjärnen. Axlarna håller ringarna och 

fästen ihop samtidigt som dessa kan rotera runt axeln. De har en diameter på 3mm men har två 

olika längder. Den yttre axeln är 50mm lång medan den inre axeln är 44mm lång, se bilaga 7. 

 

9.2.6 Tryckknapp med låsningsmekanism 

Tryckknappen med låsmekanismen är själva hjärtat av uppställningsringen. Den ser till att den inre 

ringen fastnar i öppet läge och inte kan åka tillbaka in i den yttre ringen så att dörren stannar 

öppen. Apparaten sitter fast nära öppningen av den yttre ringen och är sammansatt av fem 

komponenter. Själva tryckknappen som syns delvis röd på bilden nedan, en rad med tre tänder, två 

sidoplåtar som förbinder tryckknappen med tänderna och till sist även en fjäder som sitter längst 

ner. När fjädern är i viloläge och knappen inte rörs så kan dörren fastnar i öppet läge och stängs 

inte av sig själv eller av misstag. Trycks knappen ner däremot så lossnar tänderna på tryckknappen 

och de motsvarande tänderna på inre ringen från varandra och den inre ringen kan skjutas tillbaka 

in i den yttre ringen, så att dörren stängs. Tryckknappen är lätt välvd och följer på så sätt 

ytterringens bågform och nyttjar därmed ergonomin. Mellanrummet mellan tänderna är 3mm djup. 

Därför trycks knappen ner lite mer än 3mm för att kunna låsa upp ringen. De resterande 

dimensionerna syns i bilagorna 11 till 14. 
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Figur 24 Tryckknapp med låsmekanismen 

9.2.7 Uppställningsring monterad 

På bilderna nedan syns det den slutgiltiga produkten i sin helhet, i öppet och stängt läge. I 

monterat läge då dörren öppnas är det den yttre ihålige ringen som syns, då denna sitter på insidan 

av dörren och dras ut vid öppnandet. Ringen kommer att sticka ut en bit in i öppningen. Exakt hur 

mycket den sticker ut varierar lite gran men kommer cirka att ligga mellan 30-40mm. Alla tolv 

olika komponenter syns i ritningen på bilaga 15.   

 

Figur 25 Uppställningsring 

 

Figur 26 Uppställningsringen monterad på lucka 
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9.2.8 Dämpning  

Det ska finnas en dämpning med i produkten med syfte att dörren eller luckan ska öppnas sakta 

och framförallt tyst i det sista skedet av öppningen. Denna dämpning har inte undersökts mer 

exakt vad som finns för möjligheter idag men den har tilldelats en plats i uppställningsringen. I 

nedanstående bild syns det en orange ring som markerar området där dämpningen ska appliceras.  

 

Figur 27 Förstorning av låsmekanismen och dämpningen 

9.3 Material 

Efter en jämnförning av de olika materialen har tagits fram ett förslag på materialval. 

POM-Acetalplast: 

Den inre ringen så som tryckknappen, sidoplåtarna och tänderna ska tillverkas av materialet POM-

Acetalplast. Eventuellt även den yttre ringen då den lilla stoppväggen på insidan av den får känna 

av mycket påfrestningar. Detta material är mycket styvt samtidigt som dess mekaniska egenskaper 

påverkas minimalt av temperaturdifferenser. Temperaturen som den klarar av ligger i det området 

som är kravet på materialet, -40 till + 80°C. Det har en hög seghet och utmattningshållfasthet, bra 

krypresistens samt utmärkta fjäder- och nötningsegenskaper.  Dessa egenskaper är från fördel då 

de nämnda komponenterna bli mest påfrestade vid användningen av uppställningsringen. 

Dessutom så ligger priset på enbart 20 kr/kg.  

Resterande komponenterna ska kunna tillverkas i ett lite mindre avancerad och billigare 

plastmaterial. 

9.4 Montering vid luckan/dörren 

Med monteringen menas i denna del av rapporten monteringen av uppställningsringen på en dörr 

eller lucka och hur detta verkställas. Produkten monteras på insidan av dörren respektive 

innervägg av maskinen och ska då ha samma centrumpunkt som dörrens gångjärn. På grund av 

produktens utformning och de olika storlekar på gångjärn som används för dörrar och luckor 

måste monteringen sker på ett speciellt och exakt sätt. Då avståndet mellan maskinens innervägg 

och gångjärnets centrumpunkt kan variera måste positionen av uppställningsringen anpassas i x-

led åt höger och vänster. Detta görs med hjälp av en schablon som ska följa med 

uppställningsringen vid försäljningen. Denna schablon har en skala som motsvarar olika avstånd 

mellan innervägg och gångjärnets centrumpunkt (y-led) i millimeter men visar för användaren var 

monteringshålen i x-led ska sitta någonstans. Med hjälp av schablonen ska det bli så enkelt som 

möjligt för användaren att montera uppställningsringen.   
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Figur 28 Schablon för monteringen 
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10.  Analys 

10.1 Analys av resultatet 

Produkten som har tagits fram under detta projekt löser problemet att fästa en dörr eller lucka i ett 

bestämd öppet läge så att denna inte kan stängas av sig själv eller av misstag. Komponenterna som 

gör detta möjligt är tänderna på den inre ringen samt dess motstycke i tryckknappsapparaten. 

Tänderna fastnar i varandra när dörren respektive luckan är i det maximala öppna läget som 

uppställningsringen tillåter och är så riktade att dessa inte lossnar ifrån varandra då dörren trycks 

tillbaka till det stängda läget. Dörren är då fast i det öppna läget som känns väldigt säkert. Den 

kritiska punkten här är hållfastheten av de enstaka komponenterna som i denna rapport inte har 

undersökts. 

Utrymmet för fjädern är en del större än djupet av tänderna. Detta säkerställer att tänderna 

verkligen kan lossna ifrån varandra då knappen på utsidan trycks in och säkerställer att 

uppställningsringen uppfyller sin funktion.   

Produkten känns mycket intuitiv och enkel att använda på grund av att det ända som användaren 

måste göra är att trycka på knappen när dörren ska lossna. Den röda färgen symboliserar just detta. 

Positiv med denna lösning av design är även att den inte syns när dörren eller luckan inte används 

på grund av att den sitter på insidan av själva luckan.  

En nackdel är att uppställningsringen inte kan användas ifall det inte finns tillräckligt med plats på 

insidan av luckan eller dörren.  

Utformningen av de enstaka komponenterna i produkten baserar på samspelet mellan dessa men 

även på tanken att den ska tillverkas till största del av plast. Däremot är de inte utformade efter 

speciella tillverkningstekniker på grund av tidsbristen.  

Dämpningen i lösningen som ska leda till att luckan öppnas mjukare i slutet beaktades men 

genomfördes inte till fullt. Den finns inte med i CAD-modellen och inte heller en studie på vilken 

sorts dämpning det ska vara.  

10.2 Analys av projektgenomförandet 

Resultatet som har kommits fram till ser ut som det gör på grund av att det saknades information 

om hur exakt dessa dörrar och luckor i den industriella miljön ser ut. Därför har produkten 

utformats på så sätt att den ska passa många olika plåtdörrar och -luckor som svänger runt en axel.  

Tidsbristen under projektets gång gjorde att det inte kunde genomföras tester med en prototyp och 

lösningens utseende baserar därför på enklare tester av teorin.   
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11. Slutsatser och rekommendationer 

11.1 Slutsatser 

Nedan följer slutsatserna som har kommits fram till under detta projekt och framtagningen av 

uppställningsringens koncept. 

Mål: 

 Fastställa en dörr eller lucka i ett bestämd öppet läge 

Detta mål har uppnåtts då produkten ser till att dörren eller luckan fästs i det maximala öppna läget 

och bara kan frigöras med hjälp av att trycker ner en knapp.  

 Inte vara större än 50cm i x-led, 10cm i y-led och 20cm i z-led i då dörren är stängd 

I infällt läge då dörren är stängd ligger måtten på 198mm i x-led, 31mm i y-led och 64mm i z-led. 

Därmed uppfyller måtten av uppställningsringen detta mål.  

 Materialet ska kunna användas säkert i ett temperaturintervall från -40 grader till 

+80 grader 

Då materialvalet är mer av en rekommendation så uppnåddes detta mål inte helt. Materialvalet 

gjordes på enstaka komponenter som blir mest påfrestade under användningen och valet blev 

POM-Acetalplast. Detta material går att använda i ett temperaturintervall från -40 till +80 grader 

under ett kontinuerligt intervall.  

 Produkten ska även ha en livslängd på minst fem år 

Denna del av målet har inte undersökts under projektets gång och kan därmed inte betraktas som 

uppnått.  

11.2 Rekommendationer 

Innan en fortsatt utveckling av konceptet rekommenderas att undersöka mera noggrann i den 

industriella miljön ifall detta koncept är en lämplig lösning på det problemet som finns eller om 

det behövs tänkas om.  

För en fortsatt vidareutveckling av själva konceptet bör utformningen av de enstaka 

komponenterna undersökas mer noggrant med tanke på deras tillverkning. Dessutom 

rekommenderas en mera utförlig undersökning av materialvalet och vilka möjligheter som finns. 

Materialvalet har inte varit i fokus under detta projekt men har ändå funnits med för att ge en bild 

av vilka möjligheter som finns. 

En justering i utformningen borde ske vid skenan då det skulle kunna behövas en liten fjäder som 

drar denna tillbaka till mitten av fästet när den har dragits åt höger eller vänster. Det med tanke på 

att uppställningsringen ska ta så lite plats som möjligt. Därför kan även rekommenderas att kolla 

på ifall det är nödvändigt att begränsa svängvinkeln av både gångjärnen som finns med i 

produkten. 

Det är ytterligare en fjädring respektive dämpning som ska finnas med i produkten men inte har 

undersökts under projektets gång. Denna ska sitta mellan den lilla väggen i den yttre ringen och 

stoppet av den inre ringen. Här rekommenderas att undersöka möjligheterna på vilka olika 
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dämpningar som finns och lämpar sig bäst. Det är viktigt att dämpningen är tunn då det inte finns 

mycket plats i detta utrymme.   

I fortsättningen behövs det göras en prototyp som kan visa ifall produkten fungerar som den ska 

eller om det måste göras ytterligare åtgärder. 

Dessutom så krävs det utvecklingen av schablonen som hjälper till med att montera produkten vid 

dörren respektive luckan på sin exakta plats.   

Tills sist rekommenderas att undersöka vilken slags skruvar eller bultar som lämpar sig som bäst 

att fixera produkten i sin slutgiltiga position.  
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