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Abstract 

 

In this paper the possibilities to replace metal with plastic in products for the building 
industry were looked into. The first part was a market examination where several 
suitable products were found. After evaluation the door latch for in-house doors was 
selected to be re-designed to better suit the properties of plastic. 

New types of mechanisms were designed with different functions that use the benefits 
of plastic materials. Models of these mechanisms were developed to evaluate their 
function. The components in the different mechanisms were adapted for 
manufacturing with injection moulding.  

To confirm that the plastic material could handle the appearing stresses calculations 
on the most vulnerable parts were carried out. The result of the re-design process was 
three types of door latches that all fit in the doors standard cut-out. Model Classic is 
similar to the existing mechanism but the number of components is less than half and 
assembly and manufacturing is simplified.  Model Magneto uses a magnet to move 
the locking part when the door is closed. Opening and locking is the same as Classic. 
Model Push/Pull uses a pushing or pulling motion to open the door depending on 
which side it is operated from.     
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Sammanfattning 

I arbetet undersöktes ersättning av metallprodukter med plast inom byggindustrin. 
Första delen är en enkel marknadsundersökning där produkter som kan vara lämpliga 
och lönsamma att ersätta söks. Marknadsundersökningen ledde till att flera lämpliga 
produkter hittades och efter sållning valdes dörrmekanismen till innedörrar för 
vidareutveckling. 

I den andra delen som kallas Re-design har dörrmekanismen omkonstruerats och en 
ny funktion har utvecklats för att passa för tillverkning i plast och för att kunna dra 
nytta av de fördelar som plastmaterialet erbjuder. Efter idégenerering och sållning har 
modeller byggts för att testa funktioner. Därefter anpassades de utvalda mekanismerna 
för tillverkning med formsprutning.  

Beräkningar av mekanismens mest belastade delar utfördes i beräkningsprogrammet 
Abaqus. Arbetet resulterade i tre varianter av innerdörrsmekanismen som alla passar i 
dörrens standarduttag, dessa fick namnen Classic, Magneto och Push/pull. Classic har 
samma funktion som den existerande varianten men antalet delar är mindre än hälften 
och monteringen och tillverkning är enklare. Magneto liknar i stor utsträckning 
Classic men vid öppen dörr ligger kolven jämns med dörren och dras in i låsblecket av 
en magnet istället för av en fjäder som i Classic. Push/pull har en annorlunda 
öppningsfunktion där drag/tryck används för att öppna dörren istället för en 
vridrörelse.   
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1 Inledning och projektbeskrivning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på Ingenjörshögskolan av Felix 
Karlsson och Magnus Eriksson. Arbetet utförs på uppdrag av tre företag som jobbar 
med formsprutning i plast och som inlett ett samarbete för att få igång utveckling av 
egna produkter. 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna att ersätta metallprodukter inom 
byggbranschen med plast. Att ersätta framförallt lättmetaller med plast är något som 
blir allt vanligare inom bland annat fordonsindustrin. Några av de fördelar som kan 
uppnås är lägre vikt, bättre kemikalieresistans och mindre miljöpåverkan.   

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivarna är tre plastföretag i Gnosjöregionen som samtliga arbetar med 
formsprutning, de tre är Jilo-plast i Gnosjö, Peter Ernst i Värnamo och Placell i 
Gislaved.  Företagen arbetar med legotillverkning och har de senaste åren känt av en 
allt hårdare prispress. Intresset för egna produkter har därför vuxit och en tanke på ett 
samarbete mellan företagen väckts. För att finansiera en förundersökning har pengar 
sökts från Vinovas program ”Forska och väx”. Vinova är en statlig myndighet som 
har till uppgift att: ”främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom 
verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv." Då företagen 
redan tillverkar produkter till fordonsindustrin valde de att undersöka marknaden 
inom byggindustrin. 

1.2 Syfte och mål 
 
Detta examensarbete består av två delar: En marknadsundersökning och ett 
produktutvecklingsprojekt. 
  
Syftet med den första delen är att genom att undersöka marknaden för byggprodukter  
för att hitta produkter i metall som är lämpliga att ersätta med plast eller produkter 
som redan tillverkas i plast men som kan ges en bättre funktion och design. 
 
Målet är att välja ut fem byggprodukter som bäst uppfyller följande krav: 
 

• Produkten måste vara lämpad att tillverkas med formsprutning.  
• Produkterna måste med fördel kunna tillverkas i termoplast eller en 
kombination av termoplast och andra material. 

• Produkterna måste kunna säljas i stor mängd. 
 
Av dessa fem skall en produkt väljas ut för produktutvecklingsprojektet. 
Syftet med del två av arbetet som fått namnet Re-design är att konstruera om den 
valda produkten så att den drar nytta av plastens fördelar.  
Målet är att få fram en funktionsmodell av produkten. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Max fem valda produkter att presentera för uppdragsgivarna. 
 
Produkterna måste användas inom byggbranschen. 
 
Produkterna får inte var större än att de får plats inom en kub med ett A4 ark som bas 
area och höjd motsvarande bredden av ett A4 ark (200*200*300mm). 
 
Då del två av arbetet, produktutvecklingsprocessen påbörjas skall en av de fem 
utvalda produkterna väljas för omkonstruktion. 
 
 

1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund där de metoder som använt beskrivs. 
Därefter kommer genomförandet som är uppdelat i marknadsundersökningen och re-
design.   

Sedan redovisas resultatet av arbetet även denna del är uppdelad i 
marknadsundersökning och re-design.  

Efter resultatet följer slutsats och diskussion om de visade resultaten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av de metoder och teorier som använts under arbetet.  

2.1 Arbeta i projekt 

För att planera projektet och upprätta en projektplan användes boken att arbeta i 
projekt [1]som stöd. Projektplanens syfte är att skapa: överblick över arbetet, 
förståelse för uppgiften, underlag för arbetsfördelning och uppföljning. I 
projektplanen ingår exempelvis organisation, översikt, målformulering, intressenter, 
dokumentplan, huvuduppgifter, utvecklingsfaser och en tidsplan. 

2.2 Mechanical Design Process – Mekanisk konstruktion 

I produktutvecklingsfasen har gruppen valt att följa David G Ullmans metod som 
beskrivs i boken The Mechanical Design Process. I [2] delas 
produktutvecklingsprocessen upp i fem övergripande faser: Projekt definition and 
projekt planning, Specification definition, Concept design, Product development och 
Product support. I detta projekt har de tre första delarna samt delar av den fjärde 
arbetats igenom. Här ges en sammanfattning av dessa med förtydligande av metoder 
och verktyg som använts.    

2.2.1 Project definition and Project planing - Projektplanering 

Målet med denna fas är att planera projektet och ta fram en projektplan som sedan 
ligger till grund för resten av designprocessen. Projektplanen finns beskriven i avsnitt 
2.1.  

2.2.2 Specification definition - Kravspec 

Arbetet i fasen består av att samla in kundkrav för att slutligen ta fram en 
kravspecifikation som tydligt anger vilka krav produkten måste uppfylla. Kunderna är 
inte bara produktens användare utan alla som kommer att ställa krav på produkten så 
som myndigheter och tillverkare. Krav kan också komma från lagar och standarder. 
Syftet är att översätta kundernas ofta abstrakta krav till konkreta mätbara 
konstruktionsparametrar samt att bedöma hur väl konkurrenterna uppfyller kraven. 
För att göra detta används bland annat ett verktyg som heter QFD.  Nedan beskrivs 
QFD övergripligt. 

 
QFD (Quality Function Deployment) 

Basen i QFD är det såkallade kvalitetshuset (se figur 1) som innehåller följande 
rubriker: 

1. Samla in kundkrav.                                                                                            : 
Kan t.ex. göras genom enkäter eller undersökningar. Kundkraven kan också 
vara i form av lagkrav och standarder. 
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2. Viktning av kraven.                                                                                            
De satta kundkraven viktas emot varandra, oftast genom att 100 poäng 
distribueras på de olika kraven.  

3. Identifiera och utvärdera konkurrens.                                                                    
Bestäm hur bra konkurrenterna uppfyller kundkraven. Bedöms på en 
femgradig skala där 1 = ”Uppfyller inte kraven alls” och 5 = ”Uppfyller 
kraven till fullo”. 

4. Generera mätbara krav.                                                                                   
Här gäller att översätta kundkraven till mätbara storheter. Om kunden t.ex. vill 
ha en produkt som är lätt kan detta översättas till det mätbara kravet vikt.  

5. Bestäm sambandet mellan kundkraven och de mätbara kraven.                                                    
En bedömning av hur starkt de mätbara kravens samband till kundkraven är i 
fyra steg: Starkt samband, medium samband, svagt samband och inget 
samband. 

6. Sätt målvärden.                                                                                                 
Min och maxvärden bestäms för de mätbara kraven. En hammare får t.ex. inte 
vara för lätt för att kunna driva in spiken men inte heller för tung för att vara 
enkel att hantera.  

                                                                    
Figur 1. Kvalitetshuset(QFD)Källa [3] 

2.2.3 Concept design – Koncept generering 

I koncept fasen gäller att generera så många lösningsförslag som möjligt då ett stort 
antal lösningar ökar chansen att hitta en bra. För att göra detta utgår man i [2] från en 
så kallad funktionsnedbrytning och använder därefter en metod som kallas morfologi.  
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Funktionsnedbrytning 

Funktion kan alltid beskrivas som ett flöde av information, energi eller material. 
Första steget i en funktionsnedbrytning är att hitta huvudfunktionen för komponenten 
som skall konstrueras.  Huvudfunktionen är den övergripande och viktigaste 
funktionen som måste utföras. Huvudfunktionen för en cykel kan t.ex. formuleras 
”transportera en människa men hjälp av muskelkraft”.   

Andra steget är att bryta ned huvudfunktionen i delfunktioner. För att undvika att 
begränsa sig till en viss lösning är det viktigt att bara se till VAD som skall utföras 
och inte HUR det skall göras. En av delfunktionerna för en Cykel är ”att överföra 
kraft från muskler”. 

När funktionen är nedbruten så långt som möjligt skall delfunktionerna ordnas 
antingen i tidsordning eller i en annan logisk följd så att det går lätt att följa och går 
att kontrollera att de tillsammans utför huvudfunktionen. 

 
The Morphological method - Morfologi 

När alla delfunktioner är identifierade så gäller det att hitta lösningar på HUR 
funktionerna skall utföras. För detta finns många olika metoder t.ex. brainstorming, 
analogier och extremer/inverser. Genom att välja en lösning för varje delfunktion kan 
ett koncept kombineras fram. Metoden ger på så vis en stor mängd möjliga koncept. 
Ett överskådligt och bra sätt är att ställa upp en matris där varje rad innehåller en 
funktion där de olika lösningarna representeras med enkla skisser. I figur 2 visas ett 
exempel på en morfologi. 

 

Figur 2. Morfologisk matris Källa [2] 
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2.2.4  Concept Evaluation – Koncept utvärdering 

Går ut på att sålla bland de koncept som tagits fram med hjälp av morfologin. Efter 
varje sållning vidareutvecklas de kvarvarande koncepten. När fasen går mot sitt slut 
skall det bästa konceptet vara valt. Här presenteras några metoder för sållning. 

 
Feasibility judgement - Magkänsla 

En typ av utvärdering där man med ”magkänsla” bedömer koncepten och delar in dem 
i följande 3 kategorier. Not feasible: konceptet bedöms olämpligt och kommer aldrig 
fungera, sållas bort direkt. Conditional: bedöms kunna fungera om andra förändringar 
görs, får finnas kvar tillsvidare. Worth considering: De koncept som enligt 
designteamets omdöme anses fungera, går vidare. Metoden fungerar bäst om 
utvecklaren har lång erfarenhet inom området eller inom utvecklingsarbetet. 

 
Go/No-Go screening 

En sållningsmetod som bedömmer hur väl koncepten uppfyller kundkraven och om 
teknologin de bygger på är tillräckligt utvecklad. Om konceptet uppfyller kundkraven 
undersöks genom att formulera kraven som frågor. Teknikens mognad bedöms med 
hjälp av sex olika frågor. Exempel på dessa: Går produkten tillverka och vad händer 
vid haveri. Är svaret på en fråga ja får konceptet ett Go är svaret nej får det ett No 
Go.Koncept som har för många No Go sållas bort.    

Basic decision matrix (Pughs) 

Metod där en utvärderingstabell (se figur 3) används för att jämföra koncepten med ett 
referensobjekt. Arbetsgången är:     

1. Ta fram utvärderings kriterier, exempelvis lätt att tillverka och bra 
korrosionsmotstånd.  

2. Vikta kriterierna, sätt en siffra på hur viktiga de olika är, 100 poäng distribueras på 
alla kriterier. 

3. Alternativ, Bestäm vilka koncept som ska jämföras. 

4. Utvärdera alternativen, betyg sätts utefter referensobjektet enligt + (bättre), S 
(samma) eller – (sämre). 

5. Beräkna resultatet, sammanställ utvärderingsresultaten + ger 1, S ger 0 och - ger -1 
multiplicera sedan med viktningen. De koncept som får högst poäng är bäst på att 
uppfylla de valda kriterierna.  
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Figur 3. Exempel Pughs urvalsmatris Källa[2] 

2.2.5 Product development - Produktframtagning 

I denna fas gäller det att vidareutveckla ett koncept till en färdig produkt. Beroende på 
hur utvecklade koncepten som går in i fasen är ser arbetet olika ut. Alla ingående 
komponenter måste utformas, dimensioneras och optimeras. För att kommunicera 
information till tillverkning och andra intressenter är ritningar ett viktigt hjälpmedel.    

2.3 Metallersättning 
Metaller har använts i tusentals år medans plaster bara har varit kända i drygt hundra 
år. Men utvecklingen av polymera material går hela tiden framåt och med de 
plastmaterial som finns idag erbjuds stora möjligheter. 
En viktig anledning till att många konstruktörer ändå undviker plaster anser 
författarna är att de är betydligt svårare att dimensionera än metaller samt att man helt 
enkelt har för dåliga kunskaper om dem. Plaster har även dåligt rykte vilket beror på 
att många felkonstruerade produkter där hänsyn ej tagits till plastens egenskaper 
kommit ut på marknaden. 

Det finns flera anledningar till att det kan vara fördelaktigt att ersätta metall med plast. 
Genom att ersätta metall med plast kan bland annat följande fördelar uppnås: 

• Viktbesparing 

• Större designfrihet 

• Kemikalieresistans 

• Bättre miljöhänsyn 

• Bättre vibrationsdämpande egenskaper 
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• Lägre produktionskostnader 

• Möjlighet att integrera funktioner vilket kan ge både färre komponenter och 
enklare montering genom t.ex. användande av snäppfästen. Källa [4] 

 

2.4  Formsprutning 
Kapitlet beskriver tillverkningsmetoden formsprutning som är en av de vanligaste för 
produkter tillverkade i termoplast. 

2.4.1 Fördelar med formsprutning 

 
• Hög produktivitet. 
• God noggrannhet. 
• Stor utformningsfrihet. 
• God repeterbarhet. 
• God ytfinhet. 
• Ingen efterbearbetning krävs. 
 

2.4.2 Nackdelar med formsprutning 

 
• Hög verktygskostnad. 
• Stor maskinkostnad. 
 
 

 

2.4.3 Formsprutningscykeln 

 

Figur 4. Formsputningsprocessen Källa [5] 
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Plastmaterial i form av granulat fylls på i en behållare på injektionsdelen, materialet 
rinner ner i cylindern och skruven matar fram materialet. Runt den främre delen av 
skruven finns värmeelement som smälter granulatet till en flytande plastmassa. När 
rätt mängd granulat har doserats fungerar skruven som en kolv i horisontell led och 
skjuter in materialet genom munstycket in i verktygets formrum där materialet kyls 
ner och stelnar till en ”färdig” detalj. Verktyget öppnas därefter och detaljerna stöts ut 
med hjälp av utstötare, verktyget stängs och cykeln börjar om. De ingående delarna 
ses i figur 4.   

 

2.4.4 Konstruktion för formsprutning 

Några riktlinjer hämtade från [6].  

Eftersträva alltid jämn godstjocklek eftersom stelningstiden ökar med kvadraten på 
tjockleken. En fördubbling av materialtjockleken ger alltså en fyrdubbling av 
stelningstiden. Dessutom ger olika materialtjocklek ojämn krympning vilket kan leda 
till att detaljen deformeras. 

Inloppet i formverktyget skall placeras så att tjockleken antingen är konstant eller 
minskande mot de delar av formen som är längst ifrån. Detta eftersom trycket är störst 
vid inloppet och högre tryck gör att de tjockare partierna fylls bättre. 

Delningslinjen bör alltid placeras i samma plan. En delningslinje i flera plan gör 
formverktyget betydligt dyrare att tillverka. 
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3 Genomförande 

Detta kapitel beskriver hur arbetet har utförts, det innefattar bl.a 
marknadsundersökning, sållning och modellkonstruktion. 

3.1  Planering 

Arbetet började med upprättandet av en projektplan för att skapa överblick och 
förståelse för uppgiften. En tidsplan för marknadsundersökningen upprättades och ett 
slutdatum sattes då undersökningen och sållning skulle vara slutförd. När Re-design 
fasen påbörjades upprättades en ny tidsplan för denna. 

3.2  Marknadsundersökning 

Målet med marknadsundersökningen var att sålla fram fem produkter som ansågs bäst 
uppfylla kraven: lämplig att tillverka i termoplast, lämplig att tillverka med 
formsprutning och möjlig att sälja i stor volym. 

3.2.1 Förberedelser 

För att få mer kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som finns med 
termoplaster studerades polymerkapitlet i boken konstruktionsmaterial samt 
kurskompendiet om polymerer från kursen materialteknik. Ett besök gjordes också på 
Materialdepån i Anderstorp som är ett av de drivande företagen inom metallersättning 
i norden och fungerar som materialleverantör till våra uppdragsgivare.  

3.2.2 Insamling 

Insamlingen av produkter genomfördes på tre olika sätt: internetsökningar, besök hos 
återförsäljare och besök på byggplatser. Från början var inriktningen främst att hitta 
olika typer av byggbeslag men ganska snart insågs att dessa inte var de mest lämpade 
för metallersättning och att andra typer av produkter också var intressanta att 
undersöka.  
 
Arbetet inleddes genom internetsökningar där tillverkare, hantverkare och 
återförsäljares hemsidor undersöktes. En bra sida där tillverkare inom branschen finns 
listade och kategoriserade är [7]. 
 
I andra delen av undersökningen besöktes byggvaruhus och andra specialaffärer för 
att samla in ytterligare produkter och för att kunna undersöka de som hittats på nätet 
närmare. Vid besöken antecknades namn och pris samt fotografier togs av de 
intressanta detaljerna. Exempel på butiker som besöktes är Byggmax, Beijers och 
Silvans bygg.   
 
Efter dessa undersökningar gjordes en kategorisering av de funna produkterna för att 
underlätta hanteringen, kategorierna fick följande rubriker: Bygg, inredning, 
ventilation och övrigt.  
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I slutet av marknadsundersökningen gjordes tre företagsbesök för att se hur 
produkterna används vid byggarbetsplatserna och för att kunna hitta uppslag för helt 
nya produkter. Företagen som besöktes var Träspecialisten i Sävsjö som tillverkar 
väggelement och fönster samt två av Peabs byggplatser i Jönköping. Vid 
företagsbesöken intervjuades även några personer som jobbar med byggprodukter om 
nya idéer och förbättring av befintliga detaljer. 
 

3.2.3 Sammanställning 

När marknadsundersökningen började gå mot sitt slut hade 60 produkter valts ut, 
några av dessa visas i figur 5.  
 

 

Figur 5. Exempel på produkter Cykelställ, hyllkonsol, tallriksventil, inspektionslucka 

och rännvinkel. 

Efter insamlingen utfördes en grovsållning enligt metoderna magkänsla och Go/No go 
se kapitel 2.2.4. Denna grovsållning reducerade antalet produkter till 22 stycken. Den 
kraftiga minskningen kan förklaras med att ökade kunskaper gjorde att många av de 
produkter som ansetts lämpiga i ett tidigt skede nu sorterades bort.  
 
För att få ner antalet produkter till de fem önskade användes Pughs urvalsmatris (se 
figur 6). Varje produkt som vi tänkt oss dem i plast jämfördes med dagens variant 
detta för att försöka utreda vilka produkter som vinner mest på att ersättas med plast. 
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De vinnande förslagen var Verktygshållare, ytterväggsgaller, ränngavel, luftintag och 
dörrmekanism för innedörrar. Dessa presenterades för företagen som fick vara med 
och välja ut den produkt de tyckte verkade mest lämplig för omkonstruktion och 
tillverkning i plast. Den produkt som både studenterna och företagen ansåg lämpligast 
var dörrmekanism för innedörrar som därför gick vidare till Re-design fasen.  
 
    Luckgångjärn "Gympakrok" Konsol Plastbestick Dörrstopp Handtagsstopp 

          

Utseende 20 S s + - + + 

Prestanda 20 - s - - s s 

Producerbarhet 30 + s s + s s 

Miljöpåverkan 10 + + s s s s 

Användarvänlighet 20 s s s s s s 

   20 10 0 -10 20 20 

          

          

   Tallriksventil Ytterväggsgaller Kineshatt Vägguttag Strömbrytare Nätverksuttag 

          

Utseende 20 + + - + + + 

Prestanda 20 s s s s s s 

Producerbarhet 30 s + + s s s 

Miljöpåverkan 10 s + + s s s 

Användarvänlighet 20 s s s s s s 

   20 60 20 20 20 20 

          

          

   Ränngavel Rännvinkel Rännskarv Rännkrok Cykelställ Verktygshållare 

          

Utseende 20 s s s s + + 

Prestanda 20 s s s - s s 

Producerbarhet 30 s s s - - + 

Miljöpåverkan 10 + + s + + + 

Användarvänlighet 20 + s s s s s 

   30 10 0 -40 0 60 

          

          

   Dörrklocka Luftintag Universalbeslag Inspektionslucka Dörrmekanism   

          

Utseende 20 + s s + s   

Prestanda 20 s s - - -   

Producerbarhet 30 s + s s +   

Miljöpåverkan 10 s + + + +   

Användarvänlighet 20 s s + s +   

    20 40 10 10 40   

Figur 6. Pughs urvalsmatris på 22 produkter. Beskrivs i kapitel 2.2.4 

3.3 Re-design 
Nu påbörjades produktutvecklingsprocessen med målsättningen att ta fram en 
funktionsmodell av en ny enklare variant av dörrmekanism. I denna fas har arbetet 
utförts enligt Ullmans metod se kapitel 2.2.  
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3.3.1 Kravspec 

 
Kundkrav 
Första steget i fasen var en insamling av kundkrav. De kunder som ansågs viktigast 
var dörrtillverkare, tillverkare, användare och myndigheter. Dörrtillverkare 
kontaktades angående vilka krav de ställer på mekanismen i sina dörrar. Vad gäller 
kraven från användarna så saknades tid att göra en kundundersökning. Därför 
beslutades att vår dörrmekanism skulle uppfylla samma funktion som den nuvarande. 
Tyngdpunkten ligger istället på att få fram en enklare mekanism med färre delar och 
enklare tillverkning.  
 
En undersökning av standarder visade att det finns en svensk standard för lås i 
innedörrar: SSEN 12209.  
 
För att slutligen undersöka vilka krav som ställs för säkerhet vid brand och utrymning 
kontaktades brandingenjören Samuel Nyström på räddningstjänsten i jönköping.  
Slutsatsen blev att följande kundkrav bör uppfyllas: 
 

Dörrtillverkare 
 

Enkel att montera 
Passa både höger och vänsterhängda dörrar. 
Passa standarduttag i dörr och karm. 
 
Tillverkare 
 
Ska tillverkas huvudsakligen i termoplast. 
Enkel att montera 
Enkel att gjuta 
 

Användare 
 
Synliga delar i flera varianter. 
Driftsäker 
Tydliga lägen stängd/öppen. 
Enkel att öppna. 
Låsbar 
Åldersbeständig 
”Rätt” känsla. 
Enkelt underhåll 
 
Brandingenjör 
 
Max 50 pers får vistas i lokalen där dörren används. 
Får ej användas i brandcellsskiljande dörr. 
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Konkurrenter 
När kundkraven var sammanställda undersöktes vilka konkurrenter som finns på 
låsmekanismer för innedörrar. Undersökningen visade att det i princip finns två typer 
av mekanismer på marknaden (se figur 7). Dessa mekanismer köptes in och 
demonterades. 
 
 

 

Figur 7. De två vanligaste typerna av låsmekanismer för innedörrar. Typ1 till vänster 

och typ 2 till höger. 
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Sista steget i fasen var att utifrån kundkraven ta fram en kravspec med mätbara 
konstruktions parametrar. Många parametrar hämtades från svensk standard SS EN 
12209. En förenklad variant av QFD verktyget där sambandet mellan de mätbara 
parametrarna ej finns med användes också.     
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5 4 3 2 1 

Förbättring ↓ ↓ ↑     ↑           

Enhet st st st N N %           
Enkel att montera i 

dörr +               Y,X     
Enkel montering   +           Y X     

Driftsäker     + 0 0   X,Y         
Enkel att öppna        - + 0     Y,X     
Enkel att stänga       + - 0   Y,X       

Rätt känsla        0 0 +   X,Y       
Billig att tillverka   +           Y X     

                        

Nuvarande                        
Mål (Utmärkt)  5 5 200*10E3  20 10 80           
Mål (dåligt) 11 10 146*10E3  30  60           

                        

                        

                        

Samband                        
Starkt +                     
Medium o                     

Svag -                     

Figur 8. QFD 

Kravspec 
 
Användning 
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Passa både höger och vänsterhängda dörrar.  
Passa standarduttag i dörr. 
Synliga delar i flera varianter. 
Låsbar 
Självstängande 
Klara en sidokraft av 1kN mitt på kolvens utstickande del under 10s. 
Tydliga lägen stängd/öppen.  
Klara 200 000 cykler (öppning och stängning) utan belastning vilket kan anses 
motsvara 10 års användning. 
Underhållsfri under hela livslängden. 
Klara en kraft av 400N längst ut på 8cm handtag under 10s.   

  
Myndighetskrav 
 
Får endast användas i lokaler där Max 50 pers vistas samtidigt  
Ej brandcellsskiljande 
 
Tillverkare 
 
Antal delar Max 10st. 
 
 
 
 
 

3.3.2 Konceptframtagning 

Metoden som använts heter morfologi (se kap 2.2.3). Till att börja med undersöktes 
funktionen av de existerande mekanismerna genom en funktionsnedbrytning där alla 
ingående delars funktion undersöktes.  
Funktionsnedbrytning av typ1 (se figur 7) 
 
1. Låskistan (figur 9).  
 

Håller fast mekanismen i dörren, har styrningar för 
låskolven mitten och för både låskolven och 
permanentlåskolven i framkant. Styrningar finns för 
låscylinder , handtagsfästet. Nitpinnarna som håller fast 
sidoplåten fungerar även som mothåll för fjädrarna i 
mekanismen och håller rörelseinverteraren på plats.  
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2. Sidoplåten (figur 10).  
 
Håller låscylindern och handtagsfästet på plats, 
ger även stöd åt stora och lilla låskolven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Handtagsfästet (figur 11).  
 

Överför rörelse ifrån handtaget till rörelseinverteraren. 
Fjäder 1 håller handtaget uppe även då dörren stängs. 

 
 
 

 
4. Rörelseinverteraren (figur 12). 
 

Överför kraft ifrån handtagsfästet till låskolven. Fjäder 2 
håller låskolven i främre läge vid opåverkat handtag. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Låskolven (figur 13).  
 

Består av flera delar, A låser 
fast dörren i låsblecket, B 
överför kraften ifrån 
rörelseinverteraren till 
låskolven, C möjliggör 
vändning av A och D håller 
låskolven på plats i låskistan. 
Anpassning för 
höger/vänsterhängda dörrar 
görs genom att rotera del A 180 
grader. 

 
 



Genomförande 

21 

 
 
 

 
6. Låscylindern (figur 14).  
 

Flyttar permanentlåskolven med hjälp av 
nyckelvridning. 

 
 
 
 
 

 
 
7. Permanentlåskolven (figur 15).  
 

Låser fast dörren i låsblecket, är 
påverkad av fjäder 3 för att inte 
stanna i mellanläge 

 
 
 
 
 

8. Övriga delar (figur 16) 
 
 

 
 
 
Nyckel 

 
 
 
 
 
 Fjäder 1 Fjäder 2      Fjäder3 
 
Funktion typ 2  

Skillnaden i funktion mellan de olika typerna består främst av att typ två saknar 
permanentlåskolv. Låsning sker istället genom att låskolven (B i figur 7) som används 
för stängning/öppning blockeras. Anpassning för höger/vänster hängda dörrar görs 
genom att vända hela mekanismen. Den nedre av öppningsarmarna (A i figur 7) 
används för att skjuta tillbaks kolven och öppna dörren och den övre för att blockera 
kolven och låsa dörren. Öppningsarmarna är identiska och då mekanismen vänds 
fungerar öppningsarmen som låsning.  
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Med funktionsnedbrytningen som grund genomfördes en idègenerering i flera 
omgångar för att hitta så många lösningar som möjligt för varje delfunktion.  
När en komplett morfologi matris sammanställts var antalet möjliga koncept mycket 
stort. För att få bort dåliga koncept gjordes en sållning bland lösningarna för 
delfunktioner där direkt olämpliga lösningar sorterades bort. De koncept som 
kombinerades ihop från morfologin var på en låg utvecklingsnivå. För att utveckla 
dem ytterligare skissades mer detaljerade förslag på hur de kan användas tillsammans 
för att skapa en fungerande mekanism.  
 
 

3.3.3 Konceptutvärdering 

Första steget som togs var en grovsållning där lösningar som var väldigt lika varandra 
sorterades bort och de övriga bedömdes med magkänsla (se kapitel 2.2.4). Innan 
sållningen fanns 22 koncept och efter återstod 13 stycken. Exempel på de återstående 
är ”rulle”, ”ledad magnet” och ”pneumatik”. När sållningen var genomförd gjordes 
efterforskningar och de kvarvarande koncepten utvecklades vidare.  
 
Vissa koncept sorterades bort på grund av tekniska begränsningar eller att de skulle 
bli orimligt kostsamma. Ett exempel är ”pneumatik” som sorterades bort eftersom det 
inte gick att hitta några pneumatiska komponenter i lämplig storlek och till rimlig 
kostnad. Vid sållning nummer två tillämpades Go/No Go screening. Efter denna 
sållning återstod sex olika koncept: ”Rulle”, ”Ledad kolv med snäppfunktion”, 
”Ledad + Magnet”, ”Magnetkolv”, ”Modell enkel” och ”Drag/Tryck” [se bilaga 2].  
För att utveckla dessa koncept ytterligare samt testa funktionen var det nu nödvändigt 
att ta fram funktionsmodeller. Eftersom det inte fanns tid till att ta fram modeller av 
alla sex koncept behövdes ytterligare sållning.  
 
Koncepten ”Modell enkel” , ”Drag/Tryck” och ”Magnetkolv” var de koncept som 
kändes enklast och bäst och de skulle alla gå att bygga i samma låda. Modell enkel 
och Magnetkolv använder dessutom samma funktion för öppning och låsning. Dessa 
valdes därför ut för modelltillverkning. Givetvis bör även de andra förslagen 
utvärderas, om företagen väljer att gå vidare med projektet. 
 
Modeller 
 
Samtliga modeller använder sig av samma låda som är tillverkad av aluminiumplåt 
och polyurethanplast som limmats ihop med epoxylim. Mekanismen är uppbyggd som 
ett modulsystem där ett fåtal delar ska kunna bytas för att få en annan typ av 
låsmekanism. Lådan är gjord för att passa i innerdörrarnas standarduttag.  
 
Modell enkel 
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Figur 17. Modell enkel 

Fungerar som dagens mekanism med ett vridhandtag för att öppna dörren, består dock 
av mycket färre delar. Låskolven (B) är tillverkad i plast med en fasning på 45˚ i 
framkanten för att självstängning ska vara möjlig, kraften som skjuter in kolven 
kommer ifrån en bladfjäder (C) som är fäst i lådans bakkant. Ett spår går rakt igenom 
kolven i höjdled, i spåret greppar både lås (A)- och öppningsarmen (E). 
Öppningsarmen greppar in i spårets bakkant och drar tillbaka kolven. Eftersom spåret 
är genomgående är det möjligt att enkelt vända kolven för vänster/högerfattade dörrar, 
handtaget lyfts uppåt vilket frigör kolven som kan dras ur mekanismen och vändas. 
För att handtaget ej ska vikas ned vid stängning hålls öppningsarmen i rätt läge med 
hjälp av ytterligare en bladfjäder (D) även den fäst i lådans bakkant. Låsarmen vrids 
ner i låskolvens spår, låskolven låses därmed i sitt främre läge och handtaget blir 
stumt.  
 
Magnetkolv 
 

 

Figur 18. Magnetkolv 
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Lik modell enkel, det som skiljer är en annan kolvtyp som ej är fjäderbelastad. Kolven 
saknar fasen i framkant, där sitter istället en magnet som attraheras av låsblecket och 
drar in kolven i blecket. Tillbakadragningen av kolven fungerar som i enkel, dock så 
stannar kolven i indraget läge vilket ger en slät framsida på låsmekanismen när dörren 
är öppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drag/Tryck 
 

 

Figur 19. Drag/tryck 

Modellen skiljer sig genom att den öppnas genom att trycka/dra i handtaget för att 
öppna dörren. Utformad så att handtaget skjuts i den riktningen som dörren öppnas på, 
därmed behövs ingen vridrörelse. I kolven finns ett vinklat spår där öppningsarmen 
glider, när öppningsmekanismen aktiveras pressas öppningsarmen mot kolven som 
skjuts tillbaka. När handtaget släpps pressar kolvens fjäder fram kolven som i sin tur 
pressar tillbaka öppningsarmen till startläget. Stängningen fungerar som i modell 
enkel med fasad kolv.  
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3.3.4 Produktframtagning 

När funktionen var vald togs CAD modeller över komponenterna fram grundade på 
funktionsmodellerna, dessa anpassades sedan för tillverkning med formsprutning 
genom att beakta riktlinjerna från Product design for Injection moulding samt råd från 
produktionsteknikern Lennart Bäckman. Konsekvenserna av detta blev användning av 
förstärkningsribbor i stället för solid geometri, utjämnad godstjocklek, rundade hörn 
och släppningar på ytor.  
 
Beräkningar 
För att visa att det även finns plastmaterial som klarar de ställda kraven gjorde vissa 
beräkningar. De delar som anses vara mest kritiska är kolven för alla tre varianter och 
öppningsarmen som används för ”modell enkel” och ”magnet kolv”. Kolven måste 
klara en kraft av 1kN under kort tid mitt på den utstickande delen. Detta motsvarar att 
en vuxen person lutar sig mot dörren då den är stängd.  
 
 
 

 

Figur 20. Mekanism i modell enkel 

Då ”magnetkolv” och ”modell Enkel” är i låst läge som på bilden blockeras kolven 
(D) av en låsarm (E) vilket medför att handtaget (A) blir stumt i sitt övre läge. I detta 
läge är kravet att öppningsarmen måste klara en kraft av 400N applicerad längst ut på 
handtaget (A) under kort tid. Detta motsvarande att någon trycker hårt på det stumma 
handtaget eller att ett barn hänger i handtaget. 
 
Materialet som använts vid beräkningarna är Polyamid typ 6 med 40% lång 
glasfiberfyllning. Vid alla beräkningar har antagits att materialet är linjärt elastiskt 
upp till sträckgränsen vilket egentligen inte är sant men för uppskattningar vid 
belastning under kort tid som är fallet här är det en godtagbar approximation. Alla 
beräkningar har gjorts på solida detaljer. 
       
Skjuvberäkning av kolv 
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 Kolven kommer främst att belastas genom skjuvning. Den skjuvande kraften är 

1000N och tvärsnittsarean 12x24 = 288mm2. Skjuvspänningen τ blir då 1000/288 = 
3.47N/mm2. Skjuvbrottsgränsen för polymermaterial är ungefär hälften av 
brottgränsen vid dragning. I detta fall blir skjuvbrottgränsen ungefär 0.5 x 212 = 106 
N/mm2.  
 
Beräkning på öppningsarm 
För beräkningar på öppningsarmen gjordes en enkel analys i programmet ABAQUS. 
Syftet med analysen var att kontrollera att inga spänningar går över materialets 
sträckgräns d.v.s. att inga plastiska deformationer uppträder.  
 
Kravet är att armen skall klara av en kraft av 400N som angriper längst ut på ett 8cm 
långt handtag (A).    
Detta ger ett moment på 400x0.08 = 32 Nm vid handtagets bas. Detta moment 
överförs sedan till öppningsarmen (B).  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av det genomförda arbetet uppdelat i 
marknadsundersökning och re-design. 
 

4.1 Resultat av marknadsundersökning 
 
Här följer en presentation av de fem förslag som valdes ut under 
marknadsundersökningen. 
 
Verktygshållare 

 

Figur 21. 

En enkel produkt som finns i de flesta butiker idag. Varianten på bilden är tillverkad i 
stål, svetsad och därefter ytbehandlad. Med formsprutning skulle det vara mycket 
enkelt att direkt få ut en färdig detalj.  
 
Luftintag 

 

Figur 22. 

Del av ett ventilationssystem som är mycket vanligt i dagens bostäder, luftintaget är 
placerat under fönstret. Det runda röret är ofta anslutet till en filterbox som renar 



Resultat 

28 

inluften, det rektangulära gallret mynnar ut under fönsterblecket. Två av de större 
svenska byggbolagen bygger in detta system i alla nya flerbostadshus. Plastens 
Ljuddämpande och isolerande egenskaper skulle vara mycket fördelaktiga vid denna 
applikation.  
 
 
 
Ytterväggsgaller  

 

Figur 23. 

Finns på i stort sett alla byggnader antingen gjuten som varianten på bilden eller 
fyrkantig i bockad och svetsad plåt. Skulle vara enkel att tillverka i plast med stor 
valfrihet på färg och form. 
 
Ränngavel 

 

Figur 24. 

Främsta vinsten med att tillverka denna i plast är minskad miljöpåverkan eftersom 
man slipper den omfattande ytbehandling som används på detaljer till rännor i plåt. 
Större designfrihet finns också för att skapa en gavel med en mer tilltalande design.  
 
Dörrmekanism för innedörrar 
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Figur 25. 

Dagens dörrmekanismer för innedörrar i bostäder där inga stora säkerhetskrav finns 
innehåller en mängd komponenter och känns onödigt kraftiga. Vid tillverkning i plast 
kan flera detaljer och moment integreras i plasten och därmed skapa en enklare och 
billigare produkt. Plasten möjliggör även att magnetism kan användas i mekanismen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 

30 

4.2 Resultat av Re-design 
Resultatet av re-design delen blev tre typer av dörrmekanismer som här presenteras 
närmare. Samtliga ingående delar har anpassats för tillverkning med formsprutning. 

4.2.1 Låda och lock 

 

Figur 26.  

De tre varianter som utvecklats använder sig av samma låda med tillhörande lock. I 
fig 26 ses detaljerna anpassade för formsprutning, förstärkningar i form av ribbor har 
lagts till runt öppningsarmens och låsarmens infästningar för att göra lådan kraftigare. 
Ribbor finns även utmed kolvens spår för styrning och förstärkning samt vid lådans 
framsida för att avlasta infästningen. Fjädrar för att mata fram kolven och för att hålla 
uppe handtaget har integrerats i plasten för att slippa monteringssteg. Hål för snäppen 
är urtagna i lådans ytterkant för att enkelt kunna snäppa på locket. Motsvarande 
snäppen har lagts till i lockets yttre kant. Släppningar och radier har lagts till för att 
detaljerna enkelt ska släppa ifrån verktyget och fortfarande behålla sin form.   
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4.2.2 Modell Classic 

 

Figur 27. 

Classic använder sig av en kolv med fasning i främre kanten för att dörren ska 
ha självstängning. Kolven har ett genomgående spår där både öppningsarmen 
och låsarmen har sitt ingrepp. Kolven är vändbar för att passa både vänster och 
högerhängda dörrar, genom att man lyfter handtaget släpper öppningsarmen från 
kolven som då enkelt kan dras ut och vändas. I nedre styrningen sitter 
öppningsarmen där handtaget sitter och i övre styrningen sitter låsarmen som 
blockerar kolven vid låsning.   

4.2.3 Modell Magneto 

 

Figur 28. 
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Magneto har samma funktion som Classic förutom att kolven är slät i framkant 
och att det sitter en magnet som antingen är ingjuten eller monterad underifrån. 
Magneten attraheras av låsblecket och dras därigenom till sitt främre läge. Att 
kolven är indragen när dörren är öppen ger både en snyggare design och en 
minskad skaderisk.  

4.2.4 Modell Push/pull 

 

 

Kolv ute   Kolv indragen 

Figur 29. Push/pull         

Bygger på konceptet drag/tryck, ses här i opåverkat läge till vänster med kolven ute 
och i aktiverat läge till höger med kolven indragen för dörröppning. En ny form av 
manövrering som skiljer sig mycket ifrån dagens variant där både vrid och tryck 
appliceras för att öppna dörren. 
 

4.2.5 Skjuvberäkning av kolv 

Skjuvspänningen  som uppträder i kolven 3.47N/mm2 får anses mycket låg i 
jämförelse med den uppskattade skjuvbrottgränsen 106 N/ mm2 och ingen risk för 
brott eller plastisk deformation föreligger. 
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4.2.6 Abaqus analys av öppningsarmen  

Den högsta spänningen är kring 100N/mm2 vilket är mycket under materialets 
sträckgräns på 170N/mm2. 

 
 

   Färgskalan visar spänningens 

storlek i N/mm
2
.  

 

 

 

Figur 30. Spänningsfördelning i öppningsarmen  

 

4.2.7 Kommentarer till beräkningar 

De beräkningar som redovisats bygger som tidigare nämnts på uppskattning av 
skjuvbrottsgräns och förenklingen att materialet är linjärelastiskt. De detaljer som 
beräkningarna gjorts på är ej anpassade för formsprutning. För en korrekt 
dimensionering måste nya beräkningar göras på de anpassade detaljerna, kanske 
behövs också en mer avancerad materialmodell som tar hänsyn till plastens 
tidsberoende deformationsegenskaper.  
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5 Slutsats och diskussion 
Detta arbete gick ut på att hitta byggprodukter som är lämpliga att ersätta med plast 
samt att utveckla en enkel typ av dörrmekanism som kan tillverkas huvudsakligen i 
plast. 
 
I den genomförda marknadsundersökningen hittades flera lämpliga produkter. 
Byggbranschen är ett enormt område och där finns absolut utrymme för ytterligare 
undersökningar. Värt att notera är också att användningen av plast är väldigt olika i 
olika segment av branschen.  
 
Metaller har använts i tusentals år medans plaster bara har varit kända i drygt hundra 
år. Men utvecklingen av polymera material går hela tiden framåt och med de 
plastmaterial som finns idag erbjuds stora möjligheter. 
En viktig anledning till att många konstruktörer ändå undviker plaster anser 
författarna är att de är betydligt svårare att dimensionera än metaller samt att man helt 
enkelt har för dåliga kunskaper om dem. Plaster har även dåligt rykte vilket beror på 
att många felkonstruerade produkter där hänsyn ej tagits till plastens egenskaper 
kommit ut på marknaden. 
 
Gällande dörrmekanismen så har vi funnit tre funktioner där alla delar kan tillverkas i 
termoplast. Dock kvarstår mycket jobb innan någon av dem kan bli en färdig produkt 
t.ex. dimensionering mot utmattning, val av material till lådan och 
hållfasthetsberäkningar på formsprutningsanpassade detaljer. Det är även osäkert om 
det är lämpligt att använda plast som fjädermaterial med tanke på kravet som ställs på 
mekanismens livslängd. Om det istället blir nödvändigt att använda stålfjädrar förloras 
fördelen att kunna integrera fjäderfunktionen i lådan och antalet komponenter ökar 
något. 
 
De nuvarande mekanismerna består båda av tolv olika komponenter. Modell Classic, 
Magneto och Push/Pull består av fem komponenter. Om det blir nödvändigt att 
använda stålfjädrar kommer Modell Classic istället att bestå av sju komponenter, 
Magneto och Push/Pull av sex stycken. Fördelarna med dessa mekanismer jämfört 
med nuvarande är för tillverkaren främst enklare montering och billigare 
komponenter.  För konsumenten är det Magneto och Push/Pull som ger ett mervärde 
genom nya funktioner. En annan fördel med samtliga modeller är mindre 
miljöpåverkan eftersom det går åt mindre energi för att tillverka plastdetaljer samt att 
dessa inte kräver någon ytbehandling.  
  
Diskussion 
   
Detta var första gången författarna följde Ullmans metod vid ett produktutvecklings 
projekt även om vissa delar av den är bekant sedan tidigare. Det har inte alltid varit 
helt lätt att förstå hur de olika metoderna skall tillämpas. Boken innehåller bra med 
exempel men vi har inte haft ett lika avgränsat och definierat problem som i dessa.   
 
Under arbetets gång har mycket ny kunskap inhämtats. Denna kunskap har i hög grad 
påverkat arbetets fortskridande. Detta gör också att vi ibland har ifrågasatt beslut som 
tagits tidigare i processen. Något som vi lärt oss under arbetets gång är vikten av god 
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planering. I början av arbetet planerades allt ganska noggrant men det vi missade var 
att fortsätta att planera och bryta ned arbetet i mindre delar allteftersom 
arbetsuppgifterna blev kända. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Morfologi 

Bilaga 2 Go/NoGo konceptskisser 
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Bilaga 2  
Koncept som klarade GO/NOGO screening. 
De tre första behandlas i rapportens re-design del. De andra tre får här en enklare 
beskrivning. 
 

 
Drag/tryck 

 
 
 

 
 
Modell enkel 
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Magnetkolv 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ledad kolv med magnet.  

Kolven är ledad på mitten i horisontal led, och ligger jämns med dörren då dörren är 
öppen. När dörren stängs attraherar magneten i låsblecket låskolven och kolven låser 
fast dörren. För att öppna vrids handtaget som vrider tillbaka låskolven så att dörren 
kan öppnas. 
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Ledad kolv med snäppfunktion 

För att erhålla en slät framsida döljs låskolven av en täckplatta som är ledad på mitten 
i vertikal led. Låskolven fungerar som mekanismen på en bläckpenna som trycks in 
när dörren når fram till karmen, fjädrar ut när kolven når fram till hålet i låsblecket, 
vrider undan täckplattan och låser därmed dörren. Öppningen sker mekaniskt med 
handtagsvridning. 
 
 

 
Rulle 

Här är kolven ersatt med en rulle i framkant, fungerar som en klassisk mekanism med 
fördelen att dörren får en mjukare stängning med mindre friktion, lägre slitage och 
även en mindre skaderisk med den rundade formen. 
 
 
 


