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Abstract 
This thesis has been carried out in cooperation with the company BXB Industrial 
Fittings and with guidance from The School Of Engineering, Jönköping 
University.  
 
The assignment changed during the project, therefore the implementation part of 
the report is described in two parts since some stages was done twice. From the 
start the task was to develop a lock for protection grids for machines, but instead 
it changed into develop adapters for oval and PZ-cylinders so that they easily can 
be fitted into the earlier mentioned lock.  
 
The Oval cylinder is the locking cylinder that is most common in Scandinavia, 
while the PZ-cylinder is the cylinder that is most common in the rest of Europe. 
The problem with these two cylinders is that they are different dimensions and 
therefore cannot be mounted in the same lock. Since BXB's locks are sold 
throughout Europe and customers are asking for locks with the same function, 
but with different cylinders, an adapter is a good solution to this problem.  
 
As the authors have not previously had any experience in the construction of 
locks, a thorough patent and market research was done to create a good basis for 
further work. When the research was completed, the authors started with the idea-
generating process which resulted in a large number of sketches of different 
solutions. When the best idea was chosen as the design, the measurements were 
set in CAD and then adjusted.  
 
The work resulted in two adapters with the same exterior dimensions that extracts 
an identical motion and force. The adapters will make designing of locks easier 
because they allow both PZ-cylinders and oval cylinders to be mounted in the 
same lock. The adapters are designed in a user-friendly way by considering  the 
people who come into contact with them. The number of components has been 
minimized and simple mechanisms are used, which makes the adapters easy to 
assemble during manufacturing and minimizes the manufacturing cost. The 
adapters are considered to be competitive in today’s market both because of the 
price and the user-friendly design. The construction and internal mechanics of the 
adapters are described with the assistance of CAD images. 
 

Keywords 
Lock  
Lock cylinder  
Adapter  
BXB  
Product development  
Oval cylinder 
PZ-cylinder



Sammanfattning 

 
2 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbetet har utförts i samarbete med företaget BXB Industrial 
Fittings och med handledning från Jönköpings Tekniska Högskola. 
 
Uppdraget ändrades under projektets gång, därför beskrivs genomgörandet i 
rapporten i två delar då vissa moment gjordes två gånger. Från början bestod 
uppdraget i att utveckla ett lås för maskinskyddsgaller, men ändrades till att istället 
utveckla adaptrar för oval- och PZ-cylindrar så att de enkelt kan monteras i det 
tidigare nämnda låshuset.  
 
Ovalcylindern är den låscylinder som är vanligast i Skandinavien, medan PZ-
cylindern är den cylinder som är vanligast i övriga Europa. Problemet med dessa 
två låscylindrar är att de har olika dimensioner vilket gör att de inte kan monteras i 
samma låshus. Eftersom BXB:s lås säljs över hela Europa och kunder efterfrågar 
lås med samma funktion, men med olika låscylindrar anses en adapter som en bra 
lösning på detta problem. 
 
Då författarna inte tidigare hade någon erfarenhet av konstruktion av lås gjordes 
en grundlig patent- och marknadsundersökning för att skapa en bra grund för 
fortsatt arbete. Efter undersökningen startade författarna idégenereringsprocessen 
som resulterade i ett stort antal skisser på olika lösningsförslag. Efter 
idégenereringen gjordes en sållning för att få fram det slutliga förslaget, detta 
förslag måttsattes och justerades sedan i CAD. 
 
Arbetet resulterade i två adaptrar med samma utvändigt mått som utvinner en 
identisk rörelse och kraft. Adaptrarna underlättar vid konstruktionen av lås 
eftersom de medgör att både PZ-cylindern och ovalcylindern kan monteras i 
samma låshus. Adaptrarna har konstruerats på ett användarvänligt sätt genom att 
hänsyn har tagits till de personer som kommer i kontakt med dem. Antalet 
komponenter har minimerats och enkla mekanismer har använts, vilket gör 
adaptrarna enklare att montera under tillverkningen. Detta leder i sin tur till att 
tillverkningskostnaderna minimeras och att adaptrarna både genom sitt pris och 
sin användarvänlighet anses vara konkurrenskraftiga på dagens marknad. 
Adaptrarnas konstruktion och inre mekanik beskrivs i rapporen utifrån CAD-
bilder.  
 

Nyckelord 
Lås  
Låscylinder  
Adapter  
BXB  
Produktutveckling  
Ovalcylinder 
PZ-cylinder 
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Förord 
Författarna vill rikta ett tack till Peter Wärnbring på BXB Industrial Fittings AB, 
för att han gav dem ett uppdrag där de fick utnyttja sina ingenjörsmässiga 
kunskaper i ett examensarbete. De vill även ge ett stort tack till Dag Holmgren 
som utöver sina förpliktelser som handledare även agerade mentor för författarna 
då uppdraget stundvis kändes tungt. 
 
Författarna vill även passa på att tacka deltagarna som ställde upp under 
idégenereringssessionerna. Sist men inte minst vill de även tacka sina föräldrar 
som läste igenom och gav feedback på rapporten.     
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1 Inledning 
I de flesta lås som tillverkas idag utgår konstruktören från en given låscylinder och 
konstruerar låset utifrån denna. Beroende på var i världen man befinner sig så ser 
dessa låscylindrar olika ut. Detta medför att om ett företag har en låslösning och 
får en förfrågan om ett lås av denna typ, men där kunden önskar använda sig av 
en annan typ av låscylinder, så måste hela låset konstrueras om. Genom att 
utforma adaptrar som är utformade med samma utvändiga mått och levererar en 
identisk kraft, skulle konstruktörerna kunna utforma låset utifrån en sådan adapter 
och på så sätt göra låset oberoende av val av cylinder.   

Detta examensarbete är utfört i utbildningssyfte som en del i den treåriga 
maskinteknikutbildningen med inriktning produktutveckling och design på 
Tekniska Högskola i Jönköping.  

 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren är företaget BXB Industrial Fittings, som är ett av tre bolag som 
ingår i koncernen BXB Group AB, som startade 1992 under namnet Boxbeslag 
AB [1]. BXB Industrial Fittings, som framöver endast kommer att benämnas som 
BXB, säljer gångjärn, beslag och lås. I dagsläget har företaget inget eget 
låssortiment utan utvecklar alla lås utifrån kunds önskningar [2].  
 
Under projektet har författarna haft två handledare, Dag Holmgren som är 
professor inom industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping, och Peter 
Wärnbring som är affärsområdeschef på BXB.  
 
Författarna fick först i uppdrag att ta fram ett låsförslag som var tänkt att kunna 
vidareutvecklas och ingå i ett grundsortiment hos BXB. Allteftersom projektet 
fortskred uppkom nya önskemål kring låsets egenskaper och funktioner bl.a. 
genom nyinkomna förfrågningar från kunder. Författarna beslöt i samråd med 
handledaren både på skolan och företaget att en viktig del i 
produktutvecklingsprocessen är att gå marknaden till mötes. Med detta som 
grundtanke beslutade författarna tillsammans med handledaren på företaget att 
omformulera uppdraget för att kunna skapa en så konkurrenskraftig produkt som 
möjligt.  
 
När företag idag konstruerar lås så utgår de från antingen en ovalcylinder (fig. 1), 
som är den vanligaste standardcylindern i Skandinavien eller en PZ-cylinder  
(fig. 2), som är den vanligaste cylindern i övriga Europa. Den tydligaste skillnaden 
på låscylindrarna är deras olika form, där ovalcylinder har en oval form medan 
PZ-cylindern har formen av ett päron, därav nämns den även vid namnet 
päroncylinder. Vridmomentet från ovalcylindern leds ut genom en kort vredarm 
på cylinderns baksida, medan det på PZ-cylindern utgår ett stycke in i låscylindern 
och förs ut genom en längre vredarm.   
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         Figur 1. Enkel ovalcylinder.       Figur 2. Enkel PZ-cylinder. 
 
En annan olikhet mellan PZ-cylindern och ovalcylindern är deras olika lösningar 
av dubbelcylinder som används när låset ska vara öppningsbart från två sidor. PZ-
cylindern (fig. 3), kan fås i två olika utföranden beroende på om en enkel- eller en 
dubbelcylinder erfordras. Däremot när en dubbel ovalcylinder (fig. 4) erfordras 
skruvas två låscylindrar ihop för att bilda en dubbelcylinder. För att möjliggöra för 
att låsen ska kunna skruvas ihop har den ena av låscylindrarna genomgående 
gängor. 
 
Det omformulerade uppdraget gick ut på att skapa adaptrar för Assa Abloys 
ovalcylinder och Wilkas PZ-cylinder för att låshus ska kunna konstrueras lika 
oavsett val av låscylinder. 
 

  
Figur 3. Dubbel PZ-cylinder. 

 

 
Figur 4. Dubbel ovalcylinder. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med projektet är att ge författarna en förståelse för befintliga låsmekanismer 
och en inblick i hur en produktutvecklingsprocess kan se ut på ett företag. BXB 
kommer att ges ett förslag på hur en låscylinderadapter kan utformas utifrån 
följande produktkrav som författarna och handledaren på företaget gemensamt 
arbetade fram. 
 

• Adaptrarna ska vara utformade med gemensamma yttre dimensioner. 
• Genom att vrida om nyckel i låscylindern ska samma rörelse och kraft 

utvinnas ur båda adaptrarna. 
• Adaptrarna ska kunna tillverkas till ett rimligt pris med idag befintliga 

tillverkningsmetoder. 
• Adaptrarna ska innehålla enkla och funktionella mekanismer. 
• Adaptrarna ska innehålla så många lika komponenter som möjligt 

sinsemellan. 
• Adaptrarna ska kunna användas i lås till gallerdörrar, liknande den typ 

BXB först gav författarna i uppdrag att konstruera (bilaga 1).  

 
Författarna vill även påvisa mervärdet av god design genom att skapa en produkt 
som är enkel att tillverka, montera och använda och därmed användarvänlig för 
alla som kommer i kontakt med låscylinderadaptern.  
 
Målet med projektet är att ta fram principerna för en fungerande lösning till en 
låscylinderadapter som ska kunna användas till flera olika typer av lås. Målet är 
även att de slutliga produkterna är tillräckligt välutvecklade för att det ska gå att 
tillverka prototyper av dem och att de ska kunna användas som underlag för 
ytterligare produktutveckling av BXB.  
 
Utifrån syftet formulerades följande frågeställning: 

• Vad är tidigare gjort inom området? 
• Hur kan produkten utformas utifrån de satta produktkraven? 
• Hur kan produkten utformas utifrån tillverkaren, brukaren och 

försäljaren?  
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1.3 Avgränsningar 
Företagen som köper lås av BXB efterfrågar en robust känsla och hög kvalitet, 
vilket medför att låskonstruktioner som tillverkats av BXB görs i metall. Detta är 
något som BXB vill fortsätta med för att få en så konkurrenskraftig produkt som 
möjligt. Wärnbring begär därför inte att författarna själva ska göra några konkreta 
materialval utan vill istället att tyngdpunkten ska ligga vid att ta fram en smart 
lösning på det uppsatta problemet.  
 
Eftersom näst intill alla detaljer i adaptrarna ska tillverkas av metall, medför detta 
att de är överdimensionerade jämfört med de små krafter som verkar i 
produkterna. Därför har författarna i samråd med Wärnbring valt att inte utföra 
några hållfasthetsberäkningar.  
 
Då uppdraget angavs var det tänkt att ett helt lås skulle utvecklas, men då nya 
önskvärda egenskaper som var omfattande i sig dök upp utmed projektets gång 
blev författarna tvungna att skapa ytterligare avgränsningar.  För att projektet inte 
skulle bli mer omfattande än de tidigare nämnda 15 högskolepoängen, valde 
författarna i samråd med handledaren på företaget att begränsa sig till att endast 
utveckla en låscylinderadapter. Detta för att en välutvecklad låscylinderadapter 
ansågs vara mer konkurrenskraftig att ha i företagets produktsortiment än ett lås 
utan egenskapen att fritt kunna välja låscylinder. Då BXB främst utvecklar lås till 
kunder i Sverige och Europa avgränsades projektet till att endast ta fram adaptrar 
till de två standardcylindrar som används där, oval- och PZ-cylindrar. Författarna 
avgränsade projektet ytterligare genom att sätta ut mått utan toleranser i 
ritningarna.  
 
Endast det färdiga förslaget kommer att ritas upp i CAD och då kommer 
verktyget SolidWorks att användas eftersom detta är det CAD-verktyg som BXB 
använder sig av. 

 

1.4 Disposition 
I den teoretiska bakgrunden fortsätter rapporten med en kortare förklaring av de 
idégenereringsmetoder som använts. 
 
Störst vikt i rapporten har lagts på delen ”metod och  genomförande”, där arbetet 
med uppdragen beskrivs. Denna del beskriver hur idégenereringsmetoderna 
använts, hur sållningen gått till och hur adaptrarnas slutliga dimensioner tagits 
fram. 
 
Författarna har valt att visa resultatet av arbetet genom analyser av bilder från 
CAD. Resultatet sammanfattas sedan i avsnittet diskussion och slutsats där 
författarna beskriver resultatet av projektet med egna åsikter. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt beskriver de metoder som använts vid idégenereringen genom 
projektets gång. 
 

2.1 Idésporrar 
Idésporrar är ett hjälpmedel som används för att få igång tankeverksamheten och 
ge deltagarna nya banor att tänka i. Deltagarna ska låta tanken sväva fritt och idéer 
som till en början kan kännas som att de avviker från ämnet ska ändå följas upp. 
Vid utförandet av metoden skissar deltagarna på samma papper utifrån en 
frågeställning i taget. Följande ord används som grund för frågeställningarna: 
förstora, förminska, ersätta, omplacera, göra tvärtom, modifiera och anpassa [3]. 
 

2.2 Brainstorming 
Brainstorming är en kreativ metod som används vid idégenerering och syftar till 
att ge en hög kvantitet av nya idéer. För att en brainstorming ska fungera optimalt 
krävs minst fem deltagare och för att få ett så brett utbud av idéer som möjligt är 
det positivt att deltagarna har olika bakgrund. Det är viktigt att en tydlig 
frågeställning satts upp i förväg så att hela gruppen blir införstådd i vad målet med 
övningen är. Frågeställningen får däremot inte vara för utförlig, då detta i stället 
kan ha en hämmande effekt på idéflödet. Vid utövandet av brainstorming 
välkomnas alla idéer utan att kritiseras även om de rent teoretiskt är svåra att 
utföra. Idéerna kan kombineras och vidareutvecklas under brainstormingen för att 
ge nya idéer [4].     
 

2.3 Idéskiftesmetoden 
Idéskiftesmetoden är också känd under namnet ”6-3-5”, vilket står för sex 
deltagare som utvecklar tre idéer under fem minuter. Under de första fem 
minuterna kommer varje deltagare på tre idéer som denne skissar eller skriver om 
på sitt papper. När tiden är slut skickas pappret vidare till nästa person i gruppen 
som vidareutvecklar de nya idéerna som denne fått framför sig. Proceduren 
upprepas till dess att alla fått tillbaka sina ursprungliga idéer och fått chansen till 
en sista justering. Även vid denna metod är det viktigt att en tydlig frågeställning 
klargjort målet med övningen innan den påbörjats [3].   
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3 Metod och genomförande 
Då projektet omformulerades under den pågående processen genomfördes vissa 
liknande moment vid fler tillfällen. Författarna skildrar här genomförandet i 
kronologisk ordning. Utöver skisserna som uppkom under de olika 
idégenereringsmetoderna, har författarna även skissat enskilt och under mindre 
formella förhållanden.  

 

3.1  Första informationssökningen 
Syftet med informationssökningen var att ta reda på vad som tidigare är gjort 
inom området. Den första delen av informationssökningen gjordes genom 
patentsökning och marknadsundersökning, där marknadsundersökningen 
innefattar sökning på internet, telefonintervjuer och studiebesök.   
 

3.1.1 Första patentsökningen 

Patentsökningen utfördes för att ge en bild av vilka patent som skulle kunna 
komma i konflikt med det lås som författarna först tänkt konstruera. Sökningarna 
gjordes på Patent- och registreringsverkets hemsida genom Esp@cenet, vilket är 
en databas som innehåller över 50 miljoner dokument från hela världen och 
sträcker sig från 1920-talet fram till idag [5]. Nedan visas resultatet (tabell 1) från 
patentsökningen med Esp@cenets sökverktyg, där endast sökning i patentens titel 
gjordes.  
 
Tabell 1. Patentsökning 1 [6] 
Sökord Antal träffar Relevans/Åtgärd 
Lock Mer än 100 000 Snävare sökning gjordes 
Lock and magnet 156 Snävare sökning gjordes 
Lock and permanent 
magnet 

31 Inget av patenten var 
relevanta 

Lock and permanent 
magnet and door 

6 Inget av patenten var 
relevant 

Lock and lattice and door 1 Orelevant patent 
Lock and grating and door 0  
Lock and grate and door 0  
Lock and bars and door 0  
Lock and trellis and door 0  
Lock and grid and door 1 Orelevant patent 
Lock and grill and door 1 Orelevant patent 
Locking system 7397 Snävare sökning gjordes 
Locking system and door 814 Snävare sökning gjordes 
Locking system and door 
and mechanical 

4 Inget av patenten var 
relevanta 
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Största delen av de patent som fås genom ovanstående sökord är låsanordningar 
som håller fast galler, endast ett lås av enklare hänglåskonstruktion fås fram men 
detta ansågs inte innefatta projektets syfte.  

3.1.2 Första marknadsundersökningen 

För att ta reda på vad som finns på marknaden gjordes sökningar på internet, där 
sökverktyget Google användes. De sökord som användes var bl.a. lås, galler, 
maskin, lager, förråd och magnet. Denna sökning gav inget resultat av relevans, då 
de enda lås som hittades endast var hänglås för gallergrindar.  
 
Två av BXB:s kunder är Troax och Axelent, de är leverantörer av bl.a. 
skyddsgaller och en potentiell köpare av det lås som författarna fått i uppdrag att 
tillverka. Därför genomfördes även sökningar på dessa företagens hemsidor och 
intervjuer med deras anställda, en sammanfattning av detta presenteras nedan. 
 
Troax 
Troax tillverkar och levererar nätväggar med tillbehör för bostäder och industri. 
Deras sortiment delas in i tre områden: maskinskydd,  egendomsskydd och 
materialhantering och logistik. I nuläget har Troax inget lås i sitt sortiment som är 
liknanade det lås som författarna fått i uppdrag att konstruera. De låsvarianter som 
hittas på Troax hemsida är hänglås (fig. 5), dörrlås (fig. 6) till förråd och elektriska 
lås för maskinskydd (fig. 7) [7]. 
 

Figur 5. Hänglås till förråd [8].                    Figur 6. Dörrlås till förråd [8]. 

             Figur 7. Elektriskt lås för maskinskydd [7]. 
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En telefonintervju utfördes med Troax där författarna fick tala med Ola Eriksson 
från teknikavdelningen i syfte att få mer information angående företagets 
låssortiment. Frågorna (bilaga 2) som användes under intervjun hade satts upp i 
förväg av författarna. Eriksson säger under intervjun att de till största del köper in 
färdiga låslösningar från andra företag. Den generella kundens förfrågningar rör 
oftast standarddörrar, där kunden efterfrågar robusta och starka dörrar till ett bra 
pris. Speciella önskemål rör oftast nya marknader där användningen av nätväggar 
anses mer ovanligt i dagsläget, det kan också röra användningen av andra låskolvar 
än de som Troax har i sitt sortiment. Troax största konkurrent är Axelent, men de 
har även två mindre konkurrenter vid namn Garantell, som främst tar fram 
lösningar för byggföretag och Sateck, som främst tillverkar maskinskydd. Eriksson 
uppger att deras största kund är ABB. Han säger också att de säljer mycket av sina 
förrådslösningar till andra kunder. 
 
 
Axelent 
Axelent är tillverkare och försäljare av nätväggssystem för bygg- och 
industriföretag. Nätväggssystemen monteras som maskinskydd, förråds-, industri- 
och lagerväggar [9]. På Axelents hemsida har de sex olika låsvarianter, där tre av 
dessa var snarlika det lås som författarna fått i uppdrag att konstruera. 
 
X-lock (fig. 8) är monterbart på såväl slag- som skjutdörr vilket är ett av de 
funktionella kraven i författarnas kravspecifikation (bilaga 1). Låset medger inte 
stängning från insidan men det kan öppnas från insidan eftersom detta är 
nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Vid utförandet av servicearbeten innanför 
nätväggarna kan ett hänglås monteras i låskonstruktionen, vilket gör det omöjligt 
att stänga dörren och därmed ökar säkerheten för servicepersonalen. X-LOCK 
kan även monteras tillsammans med en brytare som stänger av strömmen till 
maskinen när låset öppnas [10].   

 
 

Figur 8. X-lock [10]. 
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Axelents paniklås (fig. 9) fungerar endast på slagdörrar och inte på skjutdörrar. 
Detta lås används vid nödutgångar t.ex. vid lager där lyftkranar används. 
Paniklåsfunktionen medgör att dörren kan öppnas från insidan även om den är 
låst med nyckel från utsidan [11]. 

 

Figur 9. Paniklås [11]. 
 
 
Det cylinderlås (fig. 10) som finns i Axelents sortiment är konstruerat för att vara 
inbrottssäkert. Detta lås används på industrier och lager där stöldbegärliga 
produkter förvaras [12]. 

Figur 10. Cylinderlås [12].  
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En telefonintervju utfördes med Axelent där författarna fick tala med Susanne 
Engvall från försäljningsavdelningen och Cecilia Davidsson från 
inköpsavdelningen. Författarna använde sig av samma frågor (bilaga 2) som under 
intervjun med Troax. Davidsson säger under intervjun att de inte tillverkar sina lås 
själva utan köper in dem från bl.a. BXB och Industrilås i Nässjö. Engvall uppger 
att då de får in speciella önskemål från kunder så är det oftast någon specifik 
funktion som efterfrågas. Davidsson säger sedan att deras största konkurrent är 
Troax och att en annan mindre konkurrent är Garantell. Axelents typiska kunder 
är konstruktörer, maskinbyggare och sågverk. Exempel på dessa är Pemo, Hylte 
Handels, PEAB och NCC. 
 
För att ta reda på hur lås till skyddsgaller används i dagsläget gjordes ett 
studiebesök på Husqvarna AB i Huskvarna. Detta för att få synpunkter från 
personer som kommer i kontakt med dessa lås i arbetet. Författarna hade satt upp 
frågor i förväg (bilaga 3) men ställde även frågor utifrån vad de såg under 
rundvandringen med Ola Ring från Husqvarna. Ring visar under studiebesöket att 
de endast använder sig av lås med brytare, där maskinerna stängs av när dörren 
öppnas och kretsen bryts. Han ser inte ett behov i att kunna låsa dörren för 
obehöriga med nyckel, utan menar att de troligtvis kommer övergå till lås där 
öppning sker med hjälp av passerkort. Ring ser inte att ett lås som skulle 
konstrueras efter kraven (bilaga 1) för det första uppdraget skulle passa på en 
marknad för maskinskyddsgaller. Han anser att denna typ av lås skulle passa bättre 
till förråd och lager där det inte finns någon krets som ska brytas då dörren 
öppnas.    

3.1.3 Lagar och direktiv 

Efter att patentsökningen och marknadsundersökningen genomförts 
konstaterades att ingen information om konkurrerande produkter funnits, därför 
kontaktades bibliotekets personal för vidare sökhjälp. Först kontaktades Mattias 
Lorentzi som är webbkoordinator och bibliotekarie på högskolebiblioteket i 
Jönköping. Lorentzi hade innan mötet gjort en sökning inom området men hittade 
inte heller han någon information av relevans. Lorentzi rekommenderade därför 
att författarna skulle söka information hos Boverket och även kontakta Erik 
Åkesson som är bibliotekarie och ansvarar för det Europeiska 
dokumentationscentrumet på högskolebiblioteket i Jönköping. Författarna 
kontaktade Åkesson som visade hur sökning i Europeiska databaser gick till, inte 
heller här fick författarna fram någon information av relevans.   
 
Genom Boverkets hemsida gjordes sökningar för att finna lagar och direktiv för 
lås som monteras på gallerdörrar till maskinskydd, förråd och lager, dessa 
sökningar gav inget resultat. Författarna kontaktade därför Boverket via mejl för 
information angående deras direktiv, de fick svar ifrån Stig Åkerman på 
byggreglerenheten att Boverket inte hanterar frågor kring detta område, han 
hänvisade istället till polismyndigheten, försäkringsbolag och Assa Abloy.  
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För att få mer information kring försäkringsbolagens regler angående gallerdörrar i 
deras olika användningsområden, beslöt författarna att kontakta Johan Lutgård på 
företagsförsäkringar hos Länsförsäkringar i Jönköping för mer information i 
ärendet. Författarna hade satt upp frågor i förväg (bilaga 4) för att få så konkreta 
svar som möjligt under telefonintervjun. Lutgård uppgav att Länsförsäkringar inte 
har några krav på låsen till dessa gallerdörrar, de föreskrifter som de har är 
angående vad som får förvaras innanför nätväggarna, t.ex. i förråd där föremål av 
högt värde inte får magasineras. Lutgård hänvisar i stället till Arbetsmiljöverket 
och räddningstjänsten som har hand om frågor angående personskydd. 
 
Eftersom projektet ändrade riktning från utformning av lås till gallerdörrar, till att 
istället gå ut på att konstruera en adapter för PZ-cylindern och ovalcylindern, 
ansåg författarna att polismyndigheten, Assa Abloy, Arbetsmiljöverket och 
räddningstjänsten inte behövde kontaktas. Detta på grund av att adaptrarna är 
tänkta att monteras i ett låshus där deras funktion är att omvandla låscylindrarnas 
krafter och rörelser, vilket medför att låshuset är den del som lyder under de 
uppsatta lagarna och direktiven.  
 
 

3.1.4 Studie av gallerdörrslås 

För att få en bättre förståelse för mekaniken i 
lås till gallerdörrar demonterade författarna ett 
lås som BXB tidigare konstruerat för kunds 
räkning (fig. 11). Detta lås kan monteras på 
såväl skjut- som slagdörrar oavsett om de är 
höger- eller vänsterhängda. Låset har även en 
paniklåsfunktion som medgör öppning från 
insidan trots att det är låsts från utsidan med 
nyckel.  
    
 
 
  

Figur 11.  Gallerdörrslås. 
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Handtaget kan monteras i både det högra och vänstra hålet (fig. 12, C), detta för 
att medgöra att låset kan användas till både höger- och vänsterhängda dörrar. I 
låshuset monteras en PZ-cylinder och för att låsa upp dörren vrids nyckeln ett 
varv. PZ-cylindern trycker då på den fjäderbelastade detaljen (fig. 12, A) och för 
sedan detaljen som låser handtaget (fig. 12, B) nedåt. När nyckeln i PZ-cylindern 
vridits ett varv och återgått till ursprungsläget förflyttar sig den fjäderbelastade 
detaljen tillbaka till sitt ursprungsläge och håller då låsdetaljen på plats. Nedan 
visas var låsets delar befinner sig när handtaget är låst (fig. 12) respektive olåst  
(fig. 13).     
 

                 Figur 12. Stängt lås.            Figur 13. Öppet lås. 
 

3.1.5 Studie av CAD-skiss till ovallås 

För att få hjälp med idéer för hur kraften och rörelsen kan överföras från en 
ovalcylinder till ett låshus studerades ett alternativ som tagits fram (fig. 14) av 
Wärnbring. Ovalcylindern (fig. 15) fästs som bilderna nedan visar och när nyckeln 
vrids om i ovalcylindern rör sig i brickan (fig.14, 1) i en cirkulär rörelse. Detta 
medför att den övre komponenten (fig. 14, 2) rör sig längs spåret i plattan under. 
 

 

Figur 14. Kraftöverföringskomponent.  Figur 15. Ovalcylinder. 

 

1 

2 

A A 

B 
B 

C C 
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3.2 Första idégenereringen 
Första idégenereringen består av två faser där den första delen innefattar 
genomförandet av idégenereringsmetoden. Den andra delen består av viktningen 
som gjordes för att skapa en mer klar bild av projektets mål. 

3.2.1 Idésporrar 

Den första idégenereringen skedde genom att författarna gjorde idésporrar. 
Problemet angreps med utgångspunkten att skapa ett helt nytt lås enligt det 
ursprungliga uppdraget. Metoden resulterade inte i några skisser utav högre 
relevans för det kommande uppdraget, utan bidrog främst till att öppna upp 
tankeverksamheten. 

 

 

I de idéer och förslag Wärnbring delgav författarna 
bestod lösningen i att få ut rörelsen i kuggar. Under 
idésporrningen kom förslaget att ersätta kuggarna med 
endast en pinne (fig. 16). 

 

 

 

Under punkten ”göra tvärtom” 
under idésporrningen funderade 
författarna kring varifrån rörelsen 
skulle komma. Om det var möjligt 
att utveckla låset så att låskolven är 
en fast detalj och låshuset är den 
del som rör sig (fig. 17). 

  
                    
  

3.2.2 Viktning 

Eftersom nya produktkrav dykt upp under projektets gång gjorde författarna två 
viktningstabeller (tabell 2 och 3) för att få en bättre bild av i vilken ordning låsets 
produktkrav och användningsområden skulle prioriteras. Tabellerna utformades 
genom att de produktkrav och användningsområden som författarna ansåg vara 
viktigast utifrån det första uppdraget (bilaga 1) placerades högst upp i tabellen och 
sedan skrevs in i sjunkande viktighet. Utan att informera om detta upplägg fick 
Wärnbring fylla i tabellerna med siffrorna 1-7, där 1 betyder oviktigt och 7 betyder 
att kravet måste uppfyllas. 

Figur 17. Lås med rörelse. 

Figur 16. Kuggpinne. 
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Tabell 2. Viktning av produktkraven 

 
 
Tabell 3. Viktning av användningsområden 

 
  

Låset ska kunna fästas direkt på gallerdörren. 
 

5 

Låset ska kunna monteras på dörren oavsett om den är vänster- eller 
högerhängd. 
 

7 

Låset ska kunna monteras på både skjutdörrar och slagdörrar. 
 

7 

Låset ska kunna låsas med en nyckel. 
 

7 

Låset ska kunna tillverkas med idag befintliga tillverkningsprocesser. 
 

7 

Låset ska vara helt mekaniskt och inte kräva strömtillförsel. 
 

7 

Låset ska innehålla en magnetfunktion för att hålla dörren stängd. 
 

1 

De sammanlagda material- och tillverkningskostnaderna för låset får ej 
överskrida 50 SEK. 

3 

Låskåpans design ska passa in i kundens övriga sortiment. 
 

4 

Att det går att montera både PZ- och ovalcylinder i låssystemet.  
 

5 

Låset ska kunna låsas från båda hållen 
 

6 

Ett ”paniklås” som medgör att dörren går att öppna inifrån utan nyckel. 
 

2 

Vindsförråd 
 

7 

Källarförråd 
 

7 

Industrilager 
 

5 

Butikslager 
 

5 

Maskinskydd 
 

4 
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De ifyllda viktningstabellerna påvisade tydligt hur prioriteringarna hade bytt plats 
under projektets gång. Då resultatet av viktningen sammanfattades framkom även 
att viktning 5 för produktkravet ”att det går att montera både PZ- och 
ovalcylinder i låssystemet” (tabell 2) inte gjorde rättvisa för vad det skulle medföra 
om detta krav kunde uppfyllas. Efter grundligt övervägande kom författarna och 
Wärnbring överens om att göra om uppdraget till att lösa detta krav. Ett lås som 
kan utformas oavsett val av låscylinder värderades som den mest 
konkurrenskraftiga produkten för BXB. Med denna information som 
utgångspunkt formulerades det nya uppdraget att konstruera låscylinderadaptrar 
med gemensamma yttre dimensioner. Konstruktörerna på BXB ska framöver 
kunna utgå ifrån dessa adaptrar då de utvecklar lås liknande det som författarna 
först hade fått i uppdrag att konstruera (bilaga 1). 
 
3.3 Andra informationssökningen 
Efter att uppdraget omformulerats utförde författarna en ny, mindre 
informationssökning. Författarna ansåg att stora delar av den tidigare 
informationssökningen fortfarande var användbar, därför behövdes endast 
patentsökningen och marknadsundersökningen göras på nytt.  
 

3.3.1 Andra patentsökningen 

Patentsökningen utfördes även denna gång på Esp@cenet:s hemsida, där 
sökningar på patentens titlar gjordes. Resultatet av den andra patentsökningen 
redovisas i tabellen nedan (tabell 4). 
 
Tabell 4. Andra patentsökningen [12] 
Sökord Antal träffar Relevans/Åtgärd 
Lock and cylinder Ca. 5746 Snävare sökning gjordes 
Adapter and lock 86 Snävare sökning gjordes 
Adapter and lock and 
oval 

0  

Adapter and lock and PZ 0  
Adapter and lock and 
cylinder 

4 Ett patent inom området 
hittades 

 
Patentet som påträffades under sökningen var följande:  ”CH693856 - Adaptive 
mounting adapter for cylinder lock consists of slotted horseshoe-shaped ring 
fitted in rounded end of keyhole-shaped slot.” Detta patent innehåller ett lås med 
tillhörande adapter där både päroncylinder och rundcylinder kan användas [12]. 
Författarna anser inte att detta patent kommer i konflikt med den produkt som de 
fått i uppdrag att konstruera eftersom patentets adapter inte är till för samma 
låscylindrar.  
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3.3.2 Andra marknadsundersökningen 

En enklare marknadsundersökning genomfördes på Internet med hjälp av 
sökverktyget Google. Följande sökord användes: låscylinder, adapter, PZ-cylinder 
och ovalcylinder, dessa sökord kombinerades även med varandra för att snäva in 
sökningen. Ingen adapter för dessa cylindrar hittades. 
 

3.3.3 Val av låscylindrar 

På grund av att låset är tänkt att användas vid förråd och lager där fastigheten är 
det yttre skyddet mot inbrott valdes den enklare ovalcylindern ”Assa Twin Combi 
1800” ur Assa Abloys sortiment [13]. Eftersom adaptrarna ska ha samma 
dimension valdes två PZ-cylindrar ur Wilkas sortiment för standardcylindrar. Den 
ena cylindern som valdes var en dubbelcylinder med den totala längden 90 mm 
och den andra var en enkelcylinder med den totala längden 49,5 mm [14][15].  
 

3.4 Andra idégenereringen 
Andra idégenereringen utfördes med hjälp av de två metoderna brainstorming och 
idéskiftesmetoden och resulterade i ett stort antal skisser. De mest relevanta och 
inspirerande skisserna redovisas nedan  i detta avsnitt. 

3.4.1 Brainstorming 

Vid den andra idégenereringen tillfrågades en arbetsterapeut, en mättekniker och 
en elektronikstudent att tillsammans med författarna delta i en 
brainstormingsession, där frågeställningen löd ”hur kan man få ut en identisk 
rörelse från oval- och PZ-cylindern?” Båda cylindrarna låg framme för deltagarna 
att se och känna på under brainstormingen. Nedan visas de skisser från 
brainstormingen som författarna ansåg vara av störst värde. 
 

 
Under brainstormingen hade de tillfrågade 
deltagarna inte fått ta del av projektets 
avgränsningar och det uppkom bl.a. 
funderingar kring val av material på 
adaptrarna. I en skiss illustreras adaptern 
formgjuten i plast (fig. 18, 1), med hålrum 
för dubbla ovalcylindrar (fig. 18, 2). 
 
 

Figur 18. Adapter formgjuten i plast.  
  

2 2 

1 
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En stor del av fokus låg i att lösa hur man enkelt 
kan få ut samma rörelse från ovalcylindrarna som 
den som utvinns från PZ-cylindern. Ett förslag var 
att skapa en kraftöverföringskomponent likt dem 
som sitter i dörrlås i bostadshus (fig. 19) 
 
 

 
 
 
Ett flertal förslag på olika typer av 
kraftöverförelse skissades upp under 
brainstormingen. Ett förslag var ett 
traditionellt kugghjul (fig. 20), ett annat 
var en typ av enkelkugg som går i ett 
spår i adaptern (fig. 21). 
Kraftöverföringen skulle även kunna ske 
med hjälp av en vipparm med ett stopp 
på varje sida (fig. 22), eller alternativet 
som påverkas av en fjäderkraft (fig. 23).   
 
Övriga skisser från brainstormingen 
finns i bilaga 5. 
 

3.4.2 Idéskiftesmetoden 

Deltagarna från brainstormingen deltog även i en idégenereringsmetod som kallas 
idéskiftesmetoden, där utgångspunkten var samma frågeställning som den som 
ställdes under brainstormingen. De flesta av skisserna som skickades runt under 
denna session liknade av förklarliga skäl dem som skapades under 
brainstormingen. Ändå uppfattades idéskiftesmetoden som givande av alla 
deltagarna, då de här hade möjlighet att på ett friare sätt påverka de övriga 
deltagarnas skisser (bilaga 6). 
 
Under idéskiftesmetoden skissades det på flera förslag till hur man skulle kunna få 
ut en kraft genom att endast den ena av ovalcylindrarna i ett dubbellås påverkas. 
Ett förslag var att göra tunna separata kraftöverföringskomponenter vars rörelser 
påverkar en gemensam kugg (fig. 24 och 25). 

Figur 19. Förslag till 
kraftöverföringskomponent. 

Figur 21, vipparm 
med fjäder 

Figur 22. Vipparm. 

Figur 20. Kugghjul. Figur 21. Enkelkugg.  

Figur 23. Vipparm 
med fjäder. 
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 Figur 24. Oberoende dubbellås.              Figur 25. Ovalcylinder. 
 
Flera skisser under idéskiftesmetoden föreslog att någon typ av enkelkugg får följa 
ett spår i adapterarna för att på så vis justera så att en identisk kraft utvinns från 
dem (fig. 26 och 27) 

 
 
 
 

3.5 Sållning och vidareutveckling 
Efter brainstormingen och idéskiftesmetoden gjorde författarna en sållning där de 
valde ut de mest intressanta och realistiska idéerna. Dessa utgick de sedan från för 
att skissa vidare på låscylinderadaptrarna (fig. 28 och 29). 
  

Figur 26. PZ-cylinder med 
enkelkugg i spår.    

Figur 27. Ovalcylinder med 
enkelkugg i spår. 
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Figur 28. Förslag på adapter för ovalcylinder. 

 

 
Figur 29. Förslag på adapter för PZ-cylinder. 

 
 
Då skisserna granskades och jämfördes med kravspecifikationen för 
låscylinderadaptrarna, framkom det att en detalj som hindrar oönskade rörelser i 
adaptrarna krävs för att produkten ska kunna uppfylla de satta kraven. Den 
oönskade rörelsen kan dels genereras av gravitationen då adaptern monteras i 
horisontellt läge, men också vid inbrott då en person genom yttre våld försöker 
förflytta de rörliga komponenterna för att få upp låset. Idéer för hur detaljen 
skulle kunna utformas tog författarna från resultatet av studierna av 
gallerdörrslåset som gjordes under informationsökningen (fig. 30 och 31).    
 

  
Figur 30. Detalj i gallerdörrlås.   Figur 31. Skiss på detalj som förhindrar 
   oönskad rörelse. 
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Då författarna skissade på ett förslag som skulle kunna uppfylla denna funktion 
(bilaga 7), kom de fram till att den bästa lösningen skulle vara att den tänkta 
spårkuggen var delad med detaljen som förhindrar oönskad rörelse emellan. 
 

3.6 CAD 
Då låscylinderadaptrarnas funktion är beroende av hur rörelser och krafter 
påverkar varandra, valde författarna att i ett tidigt skede övergå från att skissa 
tvådimensionellt på papper till att börja skissa i SolidWorks. Detta för att 
minimera risken att fördjupa sig i lösningsförslag som i en tredimensionell skiss 
skulle visa sig vara tekniskt ogenomförbara. Även den slutgiltiga måttsättningen av 
låscylinderadaptrarna gjordes i CAD-skisserna.     
 

3.7 Pappmodellbygge 
Då de första utkasten av låscylinderadaptrarnas största detaljer var uppritade i 
SolidWorks, skapades enklare pappmodeller av dessa (fig.32). Pappmodellerna 
fungerade som ett ytterligare komplement till att visualisera hur de grundläggande 
rörelserna i produkten påverkar varandra.  

Figur 32. Pappmodellerna. 
 
När det visade sig att de första angivna måtten inte fungerade i praktiken var 
pappdetaljerna enkla att klippa till och förändra för att få ut önskad effekt från 
pappmodellen (fig. 32). Genom pappmodellbygget kom författarna fram till att 
den första spårkuggens nedre öppning var för stor, detta gjorde att detaljen endast 
förflyttades några enstaka millimeter. Eftersom författarna eftersträvade en så stor 
rörelse som möjligt ändrades storleken på vinkeln till öppningen vilket ledde till en 
längre förflyttning av spårkuggen. Efter analys av pappmodellerna fortsatte 
produktutvecklingsprocessen och färdigställandet av låscylinderadaptrarna i 
SolidWorks, där författarna testade sig fram till de slutliga måtten på 
konstruktionerna. 
 



Metod och genomförande  

 
26 

 

3.8 Tillverkningsmetoder och materialval 
Författarna har valt tillverkningsmetoder utifrån komponenternas utformning, där 
hänsyn även tagits till att priset på de slutliga produkterna ska bli så lågt som 
möjligt. Kompetens inom detta område hämtar författarna från kursen 
tillverkningsteknik som de läst på Tekniska Högskola i Jönköping under 
höstterminen -07. Författarna har sedan diskuterat de val av tillverkningsmetoder 
som gjorts för komponenterna med Wärnbring för att verifiera att dessa är 
korrekta. Materialvalen som redovisas i rapportens resultatdel är gjorda i samråd 
mellan Wärnbring och författarna. Konkreta material är inte utsatta för alla 
komponenter eftersom detta var en av de tidigare uppsatta avgränsningarna. 
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4 Resultat och analys 
Det slutgiltiga uppdraget resulterade i två låscylinderadaptrar, en för ovalcylindrar 
och en för PZ-cylindrar (fig. 33). Adaptrarna har samma utvändiga mått och 
utvinner en rörelse och kraft, som enligt CAD-modellerna är identisk upp till en 
hundradels millimeter. Adaptrarna är utformade så att de levereras 
färdigmonterade, så att låscylindrarna kan skruvas fast i dem utan att öppna upp 
adaptrarna. 
 

Figur 33. Låscylinderadaptrarna med respektive låscylinder. 

 

Eftersom ett lågt pris eftersträvas har författarna valt att tillverka så många av 
komponenterna som möjligt genom stansning. Författarna har också valt att 
använda sig av gjutning istället för fräsning eftersom detta är billigare vid större 
serier. För att få ner priset har författarna även minimerat antalet komponenter 
och använt sig av enkla och funktionella mekanismer.  
 
Författarna har även strävat efter att ge adaptern en god design för att underlätta 
under tillvekningsprocessen, detta gjordes genom att så många komponenter som 
möjligt konstruerades för att passa i båda adaptrarna (fig. 34 och 35). 
Utformningen av produkterna leder även till att priset på produkten minskar 
eftersom monteringskostnaderna sänks och färre verktyg behövs vid 
tillverkningen av komponenterna.  
 
För att adaptern ska kunna monteras i det lås som författarna först hade i uppdrag 
att konstruera (bilaga 1) krävs att adaptern kan monteras i alla riktningar. Detta har 
författarna löst genom en komponent som håller gaffeln på plats så att den inte 
åker ner på grund av gravitationskraften när den monteras i horisontellt läge.  
 
För att förenkla för författarna och läsare har komponenterna i adaptern 
namngetts. Fullständiga ritningar på adaptrarna och samtliga komponenter finns i 
bilaga 8.  
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  Figur 34. Adapter för päroncylinder. 

 

 

               Figur 35. Adapter för ovalcylinder.  
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4.1 Individuella komponenter 
Majoriteten av komponenterna i de båda adaptrarna är samma, men för att de ska 
kunna leverera en gemensam kraft krävdes anpassningar av vissa komponenter. 

4.1.1 Vredförlängning 

Utöver gemensamma och anpassade detaljer innehåller adaptern för ovalcylindern 
även två kraftöverföringskomponenter, som författarna har valt att kalla för 
vredförlängningar. Dessa vredförlängningar hålls på plats sinsemellan av en liten 
sprint (fig. 36). Sprinten är inte genomgående, detta för att den inte ska ramla ut 
då endast en låscylinder monteras i adaptern. Armen på vredförlängningen till 
ovalcylindern är något kortare än den vridarm som sitter på PZ-cylindern 
eftersom ovalcylindern monteras i adaptern med genomgående skruvar. Om 
vredförlängningens arm var längre skulle detta medföra att armen går i skruvarna 
och inte kan rotera fritt. 

 

 
Figur 36. Kraftöverföringskomponenten. 
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4.1.2 Bottenplatta 

Adaptrarna skiljer sig även åt genom att bottenplattorna är anpassade till 
respektive låscylinder (fig. 37). Anpassningen som gjorts är dels hålets utformning, 
där PZ-cylinderns hål är helt genomgående medan det för ovalcylindern endast är 
genomgående för vredet. Anledningen till att hålet inte är helt genomgående för 
ovalsylinderns bottenplatta är för att bottenplattan även verkar som stöd, detta för 
att inte cylindrarna ska vika in mot varandra när de fästs i adaptern.  
 
En annan mindre synlig skillnad är placeringen av de genomgående hålen för 
distanserna och spåret, där de övre hålen och spåret på ovalcylinderns bottenplatta 
är placerade närmare centrumet för hålet till låscylindern. Denna placering är gjord 
på grund av att armen på vredförlängningen är kortare än den vridarm som sitter 
på PZ-cylindern. Om hålet för distanserna och spåret skulle sitta på samma höjd 
för båda bottenplattorna skulle detta resultera i att rörelsen som utvinns ur 
adaptern för PZ-cylindern skulle bli över 2 mm längre. 
 
De undre hålen är placerade på olika positioner för att distanserna som fästs i 
hålen ska kunna stötta fjädern och möjliggöra att samma fjäder kan användas till 
de båda adaptrarna. 
 

 
Figur 37. Bottenplattor. 
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4.1.3 Spårgafflar 

För att det ska gå att utvinna samma kraft ur båda adaptrarna är även 
utformningen av den detalj som författarna har valt att kalla spårgaffel, anpassad 
efter typ av adapter (fig. 38). En av anpassningarna som gjordes var att förstora 
den undre skårans bredd på spårgaffeln som hör till PZ-cylindern, detta var 
nödvändigt eftersom den vredarm som ska in i spåret är något större. 
Spårgafflarnas längd är även anpassad efter respektive bottenplatta vilket resulterar 
i att ovalcylinderns spårgaffel är längre än spårgaffeln till PZ-cylindern, detta 
eftersom avstånden är olika mellan bottenplattornas spår och den kant som är 
närmast och parallell med spåret. De två övre hålen är anpassade för att 
distanserna mellan spårgafflarna inte ska sticka upp över kanten på 
bottenplattorna, hålen är även placerade så att det mellanliggande gaffellåset inte 
går i distanserna när det fjädrar upp. 

 

 
           Figur 38. Spårgafflar. 

 

  



Resultat och analys 

 
32 

 

4.2 Gemensamma komponenter 
Följande komponenter kunde utnyttjas gemensamt för de båda adaptrarna. 

4.2.1 Distanser 

Formsprutade distanser är tänkta att sitta mellan spårgafflarna för at hålla dessa på 
plats(fig. 39). Distanser i metall ska sitta mellan bottenplattorna (fig. 40). Dessa 
distanser är multifunktionella då de utöver distanser för bottenplattorna, även 
kommer att fungera som fäste och stopp för fjädern, och fäste för gaffellåset.  

    

     Figur 39. Distans till spårgafflarna.         Figur 40. Distans till bottenplattorna. 

 

4.2.2 Gaffellås och fjäder 

För att spårgafflarna inte ska kunna förflytta sig utan påverkan av kraften som 
utvinns från låscylindrarna krävs en form av lås. Detta gaffellås (fig. 41)  är tänkt 
att stansas ur en 4 mm tjock plåt, det ger varje vredförlängning till ovalcylindern 
en kontaktyta på 2 mm. Gaffellåsets tjocklek är även av betydelse då det är tänkt 
att det ska fräsas ur ett 1,5 mm brett spår för fjädern (fig. 42) som ska hålla 
gaffellåset på plats. 

 

  
Figur 41. Gaffellås.   

  

Figur 42. Fjäder. 
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4.2.3 Distansringar 

För att hålla gaffellåset och fjädern på plats används två distansringar (fig. 42 och 
43) av olika höjd, dessa distanser är tänkta att formsprutas i plast. 

       Figur 42. Distans för fjäder.         Figur 43. Distans till gaffellås. 

4.2.4 Gaffelräls 

Gaffellåset vilar mot detaljen gaffelräls (fig. 44) som på så sätt låser fast 
spårgafflarna i dess yttre positioner. Gaffelrälsen går genom de båda spårgafflarna 
och får dem att följa spåret i bottenplattorna oavsett vilken av dem som påverkas 
av kraften från låscylindern.  

           Figur 44. Gaffelräls. 

4.2.5 Sidoplåt 

För att adaptrarna ska få ett enhetligt utseende kommer konstruktionen att 
omslutas av en sidoplåt (fig. 45). Sidoplåten försvårar även uppbrytning av 
adaptern om någon skulle försöka bryta sig in i låset. På sidoplåten sitter också de 
fästanordningar som är tänkta att användas då adaptern ska fästas i den 
omslutande låskonstruktionen. För att sidoplåten inte ska ge efter när PZ-
cylindern fästs genom hålet i plåten, valdes en plåttjocklek på 2 mm.    

 

 
           Figur 45. Sidoplåt. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Målet med projektet var från början att skapa ett lås för gallerdörrar, men 
omformulerades under produktutvecklingsprocessen. Det slutgiltiga målet blev 
istället för författarna att skapa två låscylinderadaptrar, ett mål som uppnåddes.     

 

5.1 Metoddiskussion 
Projektet inleddes med en grundlig informationssökning där författarna genom 
bl.a. patentsökningar och telefonintervjuer, tittade på vad som redan fanns inom 
området och vilka eventuella lagar och direktiv som skulle gälla för produkten. 
Även om sökningarna gjorts grundligt ser författarna att det ändå finnas en viss 
möjlighet till att liknande produkter hittas, detta eftersom det är tekniskt omöjligt 
att söka igenom alla relaterade dokument som kan finnas. Men med tanke på 
undersökningens grundliga utförande bedömer författarna ändå att den har hög 
reliabilitet och validitet. 
 
Idégenereringsmetoderna var nödvändiga för att öppna upp för en friare form av 
tankeverksamhet från författarnas sida. Alla använda metoder gav goda resultat, 
men hade eventuellt kunnat bidra till ännu fler idéer om även Wärnbring och 
Holmgren hade blivit inbjudna.  
 
Sållningen efter de olika idégenereringsmetoderna skedde genom att författarna 
valde ut de skisser de tyckte bäst om och arbetade vidare utifrån dem. Ett 
alternativ till detta hade varit att författarna hade tagit hjälp av någon form av 
sållningsverktyg. Även under sållningen hade det kunnat vara en god idé att be 
Wärnbring och Holmgren att delta. Om sållningen gjorts med hjälp av beprövade 
verktyg och under samarbete med Wärnbring och Holmgren hade eventuellt en 
högre reliabilitet och validitet erhållits. Trots bristerna i sållningsmetoden är 
författarna nöjda med resultatet. 
 
Istället för att göra utförliga handskisser valde författarna att i ett tidigt skede av 
processen övergå till att skissa och testa sig fram i CAD-verktyget SolidWorks. 
Detta för att det är lättare att se och förstå hur de olika detaljerna och 
mekanismerna i adaptrarna påverkar varandra. Det förenklade även 
måttsättningen av alla detaljer i adaptrarna då måtten ibland är så små som 
tiondels millimetrar och därför kan vara svåra att ta fram i en handskiss eller 
genom beräkningar.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med projektet var att författarna som avslutning på sin treåriga utbildning 
inom maskinteknik skulle få en inblick i hur en produktutvecklingsprocess kan se 
ut på ett företag. Författarna skulle även slutligen kunna visa upp ett 
lösningsförslag utformat på en nivå som gör det möjligt för BXB att utgå från 
detta förslag vid eventuell vidareutveckling av produkterna. Efter att adaptrarna 
visats i CAD för Wärnbring uppger han att han är nöjd med resultatet. Wärnbring 
säger även att han tänker visa resultatet som författarna kommit fram till för 
BXB:s verkställande direktör, Michael Palm och den kund till BXB som 
efterfrågat just en låscylinderadapter för oval- och PZ-cylindern.  
  
 
5.2.1 Tidigare produkter inom området 
Under informationssökningen kom författarna fram till att det var glest med 
produkter av liknande karaktär som de låscylinderadaptrar författarna fått i 
uppdrag att konstruera. Detta bidrog till att adaptrarna kunde utvecklas mycket 
fritt utan att hänsyn behövde tas till andra företags patent. Dock gav det ingen 
möjlighet för författarna att genomföra någon form av konkurrensanalys, vilket 
ofta kan vara positivt att göra vid en produktutvecklingsprocess eftersom detta ger 
god information för fortsatt utveckling.    
 
 
5.2.2 Produkternas utformning – utifrån de satta produktkraven 
Under utformningen av adaptrarna fokuserade författarna i första hand på att lösa 
produkternas funktionella delar, eftersom det var detta som BXB efterfrågade. 
När funktionen sedan var löst anpassades de yttre dimensionerna till att bli lika i 
båda adaptrarna. Det hade eventuellt gått att bestämma dimensionerna först och 
sedan försöka utforma adaptrarna utifrån dessa mått. Men troligtvis hade detta 
försvårat utvecklingsprocessen då det kanske inte hade gått att använda sig samma 
funktionella lösningar som presenterades i resultatet.   
 
Författarna lyckades på ett enkelt sätt, genom att endast anpassa utformningen av 
två detaljer i respektive adapter, konstruera adaptrarna så att de utvinner en 
gemensam kraft. Men eftersom mätningarna gjorts i CAD kan inte författarna 
garantera att en produkt som konstrueras efter de framtagna måtten utvinner 
exakt samma kraft. För att bättre kunna garantera detta borde en prototyp i de 
tilltänkta materialen konstrueras. 
 
Genom att de båda adaptrarna i huvudsak är utformade med gemensamma 
detaljer, krävs inte helt separata tillverkningsverktyg till de båda adaptrarna, vilket 
håller ner tillverkningskostnaderna. Författarna har även försökt hålla ner antalet 
detaljer, vilket även det håller nere kostnaderna. Om metoder så som PUGH och 
QFD hade används för att optimera utformningen, hade detta kunnat resultera i 
att två produkter med ännu färre detaljer framställts. Författarna anser dock att 
den lösning som de kommit fram till är tillräckligt optimerad för att anses 
konkurrenskraftig ur tillverkningssynpunkt.   
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För att uppfylla kravet med att adaptrarna ska fungera i lås som ska kunna 
monteras på flera typer av dörrar skapade författarna ett gaffellås. Författarna är 
nöjda med lösningen, men de ser en brist i att den eventuellt inte skulle fungera 
med för höga toleranser i måttsättningen. Eftersom detta kan leda till att de rörliga 
delarna hakar i varandra på fel ställen och på så sätt fastnar. 
 
 
5.2.3 Anpassningen av produkternas utformning 
Författarna anser att produkterna är utformade på ett användarvänligt sätt för de 
tänkta brukarna. Då adaptrarna innehåller relativt få detaljer som alla monteras 
från samma håll anses de vara enkla att montera. Vid eventuellt ytterligare 
optimering av antalet detaljer skulle även detta underlätta för montören då färre 
detaljer behöver monteras.  
 
Fästanordningarna är placerade på adaptrarnas sidoplåt, men skulle även kunna 
vara utformade som hål genom bottenplattorna för att göra det lättare att komma 
åt med en skruvmejsel vid montering i det yttre låset. 
 
Adaptrarna är tänkta att levereras färdigmonterade, så att låsmontören endast 
behöver skruva fast den valda låscylindern före montering i låshuset. Detta anser 
författarna underlättar för låsmontören eftersom det är få komponenter som 
behöver sättas ihop för att kunna montera låset på den tänkta gallerdörren.   
  
 
  



Diskussion och slutsatser 

 
37 

 

5.3 Slutsatser 
Författarna fick under processen, på ett mycket tydligt sätt känna på hur marknad 
och efterfrågan styr en verklig produktutvecklingsprocess. De lärde sig att det 
gäller att var lyhörda för kundens krav och önskemål, eftersom det inte bara är en 
teknisk pryl som utvecklas utan en lösning på ett problem till en kund som tas 
fram. Detta tar de med sig som en positiv lärdom, då det kan vara svårt att förstå 
hur pass stor inverkan dessa faktorer har på produktutveckling innan man har fått 
känna av det i ett verkligt projekt.   
 
Resultatet av produktutvecklingsprocessen blev två låscylinderadaptrar som är 
anpassade för PZ- samt ovalcylindrar. Kraven som ställdes på dessa produkter har 
uppfyllts dels genom att två adaptrar konstruerats med gemensamma yttre 
dimensioner, vilka utvinner samma rörelse och kraft när nyckeln vrids om i de 
monterade låscylindrarna.  
 
Andra krav som ställdes på adaptrarna och som också uppfylldes, var att de skulle 
kunna tillverkas till ett rimligt pris med idag befintliga tillverkningsmetoder. De 
har även konstruerats med enkla mekanismer och med flertalet lika komponenter 
sinsemellan. Det sista kravet som ställdes på produkterna var att de skulle kunna 
monteras åt alla håll eftersom att tanken är att adaptrarna ska kunna monteras i ett 
lås som sitter på alla sorters gallerdörrar, vilket också det uppfylldes. 
 
God design har uppnåtts genom produktens användarvänliga konstruktion, som 
underlättar vid monteringen av adapterns komponenter under tillverkningen och 
även då produkten monteras i det tänkta låshuset. 
 
Adaptrarnas måttsättning är så pass korrekt att författarna redan nu anser att det 
skulle vara möjligt att börja tillverka prototyper av produkterna, vilket är något 
som författarna rekommenderar eftersom det är först då som det verkligen går att 
avgöra om adaptern fungerar i verkligheten. 
 
Produkten kan vidareutvecklas på många olika sätt, ett förslag som författarna har 
är att vidareutveckla konceptet genom att tillverka adaptrar för flera typer av 
låscylindrar. En annan idé kan vara att använda optimeringsverktyg för att ge 
konstruktionen en ännu bättre utformning.   
 
Projektet skulle även kunna utvecklas vidare genom att ta fram ett förslag på ett 
lås till förråd och lager enligt de kriterier som författarna fick först. Lämpligen 
genom att konstruera låset med de framtagna låscylinderadaptrarna.   
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Bilaga 1 – Kravspecifikation för ursprungligt uppdrag 

 

BXB har satt upp följande krav på produkten: 
 

Funktionella krav 
• Låset ska kunna fästas direkt på gallerdörren. 

• Låset ska kunna monteras på såväl skjutdörr som slagdörr och 
oberoende av om dörren är vänster- eller högerhängd. 

• Låset ska innehålla en magnetfunktion för att hålla dörren stängd. 

• Låset ska kunna låsas med en nyckel. 

• Låset ska vara helt mekaniskt och inte kräva strömtillförsel. 
 
Icke-funktionella krav 

• Låskåpans design ska passa in i kundens övriga sortiment. 

• Låset ska kunna tillverkas med idag befintliga tillverkningsprocesser. 

• De sammanlagda material- och tillverkningskostnaderna för låset får 
ej överskrida 50 SEK. 

 
Önskvärda funktioner 

• Att det går att montera både päron- och ovalcylinder i låssystemet.  

• Ett ”paniklås” som medgör att dörren går att öppna inifrån utan 
nyckel. 
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Bilaga 2 – Frågor till Troax och Axelent 
 

 
1. Tillverkar ni låsen till era gallerdörrar? 

Om NEJ  Vilka företag köper ni in era lås ifrån? 
 

2. Vilka är era största kunder? 
 

3. Vilka är era typiska kunder? 
 

4. Brukar ni få några speciella önskemål angående era lås från kunder? 
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Bilaga 3 – Frågor till Husqvarna  
 
 

1. Vilka är era leverantörer av maskinskydd? 
 

2. Har det uppkommit några problem med de lås som sitter på dörrarna 
till maskinskyddsgaller? (t.ex. vid monteringen eller under 
användandet) 

Om ja, vika problem finns det? 
 

3. Är det någon funktion som inte finns på dagens lås som ni efterfrågar? 
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Bilaga 4 – Frågor till Länsförsäkringar 
 
 

1. Har ni några krav på lås till gallerdörrar? 
Med avseende på maskin-/personskydd? 
Med avseende på förråd? 
Med avseende på lager? 

 
2. Är det vanligt att personer kommer i skada p.g.a. bristfälliga lås? 

 
3. Är det vanligt att låset är det som är uppbrutet vid stöld? 

 
4. Har ni några undersökningar/statistik över skador som uppkommit 

p.g.a. felaktiga lås? 
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Bilaga 5 – Skisser från brainstormingen 
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Bilaga 6 – Skisser från idéskiftesmetoden 
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Bilaga 7 – Förslag på detaljlåsfunktion 
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Bilaga 7 – Ritningar 
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