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Abstract 

Purpose – The purpose of this project is to develop a new door closing device which can be 
mounted on the company's range of doors. Focus is on innovation and new ways of thinking. 

Method – The method that is used for this projects structure is called the TD-model 
(Technology Development) and it is a model that is developed for project development 
projects where a whole new product shall be developed. During this project many different 
methods has been used for different purposes, for example WBS, set-based concurrent 
engineering, study of market, study of patents, brainstorming, morphological matrix, pugh 
matrix, mock-up and FMEA. 

Findings – The bachelor thesis group has developed four different concepts for a door closing 
device, where all of them is matching the specification. None of the solutions can be found 
on the market today. Three of the concepts has been tested on a smaller prototype door and 
they all worked. 

Implications – These findings makes a new construction on a door closing device available for 
production. That would change the view on door closing devices. This door closing device 
would be more integrated and discreet than today’s door closing devices, which can result in 
an increased use of door closing devices in private homes. This would make the door closing 
device a natural part of the day and it would facilitate life for many human beings. 

Limitations – One of the limitations in this project is that only a prototype door has been used 
for testing, which means that the tests that are made does not match the true situation for 
one hundred percent. Another limitation is that the calculations in each concept related to 
strength are above the bachelor thesis group's competence and therefore it has not been 
made.  

Keywords – Product development Construction Design Innovation 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med arbetet är att ta fram en ny dörrstängare som kan appliceras på företagets 
dörrsortiment. Fokus ligger på innovation och nytänkande. 

Metod – Metoden som har använts för arbetets struktur kallas TD-modellen (Technology 
Development) och är en metod som är utvecklad för produktutvecklingsprojekt där en helt 
ny produkt skall utvecklas. Under arbetets gång har flera olika metoder för olika ändamål 
använts, bland annat WBS, Set-based concurrent engineering, marknadsundersökning, 
patentundersökning, brainstorming, morfologisk matris, pugh-matris, mock-up och FMEA. 

Resultat – Examensarbetsgruppen har utvecklat fyra olika koncept på en dörrstängnings-
anordning, där samtliga stämmer överens med företagets kravspecifikation. Ingen av 
lösningarna fanns på marknaden då arbetet skrevs. Tre av lösningarna har testats på en 
mindre prototypdörr och där visat sig fungera. 

Implikationer – Resultatet gör att en ny konstruktion på dörrstängare kan komma att börja 
produceras. Detta skulle innebära en förändrad syn på dörrstängare. Denna dörrstängare 
skulle bli mer integrerad och diskret än dagens dörrstängare, vilket kan komma att resultera 
i en ökad användning av dörrstängare i privata hushåll. Detta skulle göra att dörrstängare blir 
en naturlig del av vardagen och underlätta livet för många människor. 

Begränsningar – En av begränsningarna i detta projekt var att en dörr i mindre format 
användes för testerna, vilket medförde att testerna inte speglade verkligheten till hundra 
procent. En annan begränsning var att ingående beräkningar för var och ett av koncepten vad 
gäller hållfasthet och specifika materialval överträffade gruppens kompetens och därför inte 
genomfördes. 

Nyckelord – Produktutveckling Konstruktion Design Innovation 
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1. Introduktion 
Detta kapitel ger bakgrunden och problembeskrivningen till det projektet kretsade kring. 
Studiens syfte och dess frågeställningar presenteras och diskuteras, vidare beskrivs arbetets 
omfång och avgränsningar för att sedan avslutas med disposition för resten av rapporten.   

1.1 Bakgrund 
Ett examensarbete söktes där uppgiften/problemet skulle ha något med produktutveckling 
och design att göra för att stämma bra överens med pågående utbildning. Efter mejlkontakt 
och telefonsamtal kom båda parterna överens om att utföra examensarbetet tillsammans. 

Arbetet krävde design- och produktutvecklingskunskaper, men även kunskaper inom kon-
struktion, mekanik och material.  

1.2 Problembeskrivning 
En dörrstängare kan vara till hjälp i många olika situationer i vardagen. En situation kan vara 
när en rullstolsburen person ska ta sig in i eller ut ur en byggnad eller ett rum. Denne slipper 
då vända sig om för att stänga dörren och sedan vända sig om igen för att fortsätta i önskad 
riktning, efter att ha tagit sig ut eller in genom dörren. Andra situationer kan vara när personer 
bär på tunga föremål som till exempel matkassar, möbler eller ett barn. I dessa situationer 
underlättar det om dörren stänger sig själv. Då slipper personen att ställa ner föremålet på 
marken för att stänga dörren, för att sedan ta upp föremålet igen, eller ställa upp dörren då 
kyla släpps in, framförallt om det handlar om en ytterdörr och det är kallt utomhus.  

Den generella synen på dörrstängare idag är att de ger en lösning på ett specifikt behov. Den 
ses som ett hjälpmedel och ett tillval. Examensarbetsgruppen vill därför möjliggöra en 
förändrad syn på dörrstängaren. Dörrstängare skall anses vara en naturlig del av vardagen. På 
marknaden idag erbjuds inte tillräckligt diskreta, integrerade eller estetiskt tilltalande 
dörrstängningsanordningar. Projektet är inriktat på utveckling av en ny dörrstängningslösning 
där fokus främst ligger på nytänkande och uppfinningshöjd men även på estetik.  

Företaget har idag ingen egen tillverkning av dörrstängare. Kunderna har möjligheten att 
beställa en dörrstängare tillsammans med dörren, men då av ett annat fabrikat. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Målen för examensarbeteskursen var bland annat att visa förmåga på att självständigt i 
gruppen visa förståelse för arbetets process, att identifiera viktiga faktorer för arbetet, att 
söka och hantera material, att muntligt och skriftligt redogöra för olika tankar och idéer och 
att visa grundläggande kunskaper inom relevanta områden i förhållande till arbete och 
utbildning [1]. 

Företagets mål är att med hjälp av studenter utan förkunskaper inom produktområdet kunna 
hitta innovativa och nytänkande sätt att lösa problemet.   

Syftet med arbetet är att ta fram en ny dörrstängare som kan appliceras på företagets 
dörrsortiment. Fokus ligger på innovation och nytänkande. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ner i två frågeställningar. I syftet framgår det att 
produkten ska vara obefintlig på marknaden. Därmed är studiens första frågeställning:  

 Vilka dörrstängare finns på marknaden idag? 

I syftet framgår det även att ett nytt konceptförslag skulle göras och att produkten skulle 
kunna appliceras på företagets dörrsortiment. Därmed är studiens andra frågeställning: 

 Hur konstrueras en ny dörrstängare som möter företagets kravspecifikation? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Examensarbetet gick ut på att ett konceptförslag på en dörrstängare skulle göras. Olika 
aktiviteter som arbetet omfattade var bland annat konceptutveckling, sållning, val av 
material, beräkningar, mätningar, tester, cad, ritningar och prototyp-tillverkning. Till detta 
tillkom möten med företaget, samt tillkommande aktiviteter såsom handledarmöten med 
skolan och föreläsningar i kursen. 

Examensarbetet var avgränsat på så sätt att konceptförslagen enbart berörde dörrstängarens 
konstruktion. Implementeringen i företagets produktionssystem skulle därför ej lösas. 

All sållning av koncepten genomfördes av företagets handledare, med examens-arbets-
gruppen närvarande. Sållningarna av handledaren gjordes utifrån den uppsatta krav-
specifikationen och yrkeserfarenhet. 

Ytterligare en avgränsning i arbetet var att ingående hållfasthetsberäkningar på kompo-
nenterna och därmed specifika materialval inte genomfördes. 

Dämpare som dämpar dörrens kraft vid stängning är ett alternativ om dörren stängs för hårt. 
Detta ansågs kunna undvikas om en optimal fjäder används. Applicering av dämpare ses 
därför som en avgränsning, även om det skulle visa sig behövas, då gruppen inte kan avgöra 
detta i nuläget. 
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1.5 Disposition 
Rapporten börjar med att metoderna och genomförandet av arbetet presenteras, därefter 
beskrivs det teoretiska ramverket, vilket ger en uppfattning om de olika metoderna. 
Rapporten fortsätter sedan med en resultatdel där resultaten redovisas och därefter 
analyseras baserat på frågeställningarna och syftet som tidigare presenterats. Utifrån de 
tidigare delarna i rapporten genomförs sedan en diskussionsdel där slutsatser av arbetet dras 
och även frågeställningar för framtida arbeten beskrivs.  
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2. Metod och genomförande 
Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning om hur arbetsprocessen såg ut. 
Produktutvecklingsarbetet beskrivs vidare och kapitlet avslutas med en diskussion om hur 
felsäkert arbetet är. 

2.1 Strukturering av arbetet 
 TD-modellen 

Examensarbetetsgruppen valde att inte använda Coopers Stage gate-modellen utan 
att använda TD-modellen (Technology Development) istället, då den är bättre 
anpassad för det arbete som skulle utföras. Det hade krävts stora modifieringar i gater 
och steg på Cooper´s Stage gate för att få den användbar för detta arbete. 

 WBS 
WBS används för att lägga upp en struktur på arbetets ingående delar, för att få en 
mer detaljerad plan. WBS valdes för att det ger en välstrukturerad planering.  

 Gantt-schema 
Gantt-schema används i samband med WBS. Gantt-schemat byggs på de olika delarna 
i WBS:en och bildar en tidsplan för arbetet. Denna metod valdes då den är anpassad 
för WBS:en och lämpar sig väl för denna arbetsform. 

 Set-Based Concurrent Engineering 
Set-Based Concurrent Engineering bygger på att inga koncept väljs bort innan de har 
bevisats ej fungerande. Denna metod valdes för att det ger större chans att utveckla 
en bättre slutprodukt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning “Vilka dörrstängare finns på marknaden idag?” 
har följande metoder använts: 

 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning sågs som en självklar metod då en del av arbetet gick ut på att 
finna vilka dörrstängare som fanns på marknaden. Företagande.se skriver följande i 
en artikel kring marknadsundersökning: “De behöver varken vara dyra eller krångliga 
och det kan spara mycket tid och pengar” [2]. Marknadsundersökningen var en viktig 
del av detta arbete. 

 Patentundersökning 
Patentundersökning, precis som marknadsundersökning, sågs som en självklar del av 
arbetet, då det också här handlade om att inte utveckla en lösning som redan fanns. 
Patentundersökningen var viktig på så sätt att det kunde ha fått stora och dyra följder 
ifall en produkt som redan fanns patenterad på marknaden hade släppts.   
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För att besvara studiens andra frågeställning “Hur konstrueras en ny dörrstängare som möter 
företagets kravspecifikation?” har följande metoder används: 

Idégenerering 

 Brainstorming 
Företagande.se skriver i en artikel “För att hitta sin kreativitet gäller det att våga och 
pröva olika infallsvinklar. Ett av de sätt där kreativiteten kan lockas fram är den 
klassiska brainstormingen.” [3]. Kreativitetsbehovet var en anledning till att 
användning av brainstorming valdes.   

 6-3-5-metoden 
Precis som med brainstorming så handlar 6-3-5 metoden om att främja olika 
infallsvinklar och ökad kreativitet. Ibland kan enbart små fragment av lösningar visa 
sig. Om en grupp tillsammans kan bygga på dessa fragment med hjälp av olika 
infallsvinklar och synsätt så kan nya lösningar skapas av gruppen som individerna 
själva inte hade kunnat komma fram till. Denna metod valdes på grund av att 
gruppen kunde samarbeta och inte bara finna lösningar på individnivå.   

 Negativ brainstorming 
Negativ brainstorming användes för att skaffa sig ytterligare infallsvinklar till 
problemet. Att finna dåliga lösningar till problemet är ett sätt att hitta nya synsätt på 
problemet och därmed skaffa sig nya infallsvinklar.  

 PAD 
PAD (Pencil aided design) är en metod som underlättar strukturen och organisationen 
under en brainstormingsession. Om alla idéer skissas ned så faller inga idéer bort. 
Därav användes metoden PAD. 

Konceptutveckling 

 Morfologisk matris 
Denna metod valdes på grund av dess effektivitet och strukturella fördelar. 

 Mock-up 
Att skapa full förståelse för funktion med hjälp av en skiss är inte optimalt. Mock-ups 
gjorde därför för att få en tydligare bild av funktionerna på koncepten. 
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Konceptutvärdering 

 Pugh-matris 
Pugh-matris är en metod som används vid sållning för att jämföra konceptens 
egenskaper. Pugh-matris användes för att kunna skapa en rangordning för vilket 
koncept som skulle arbetas med först, men även för att kunna se fördelar/nackdelar 
hos de olika koncepten. 

 Viktningsmatris 
Viktningsmatrisen skapar en viktfördelning mellan olika funktioner som valts. På grund 
av att pugh-matrisen valdes för att hitta för-/nackdelar var viktningsmatrisen en 
väsentlig del så att koncepten kunde jämföras utifrån vilka som var de viktigaste 
egenskaperna. 

 Prototyp 
En prototyp byggdes för att testa olika idéer och koncept för att förvandla skiss-
koncept till produkter. Att kunna testa produkten i sin rätta miljö för att se hur 
produkterna stod sig emot kravspecifikationen var också en anledning till att bygga en 
prototyp.  

 FMEA 
FMEA (Failure modes and effects analysis) användes för att det är ett effektivt och 
strukturerat sätt att hitta brister och svagheter hos produkterna. 

 Produktkalkylering 
Produktkalkylering användes för att få en uppfattning om hur mycket vart och ett av 
koncepten skulle kosta för företaget. 

Samtliga metoder/modeller beskrivs noggrannare i kapitel 3 Teoretiskt ramverk. 
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2.3 Genomförande 

2.3.1 Förstudie 
Gruppen var på möte G1, enligt TD-modellen, se avsnitt 3.1, med företaget för att tillsammans 
fastställa vad arbetet gick ut på och upprätta en projekt- och kravspecifikation. När en projekt- 
och kravspecifikation (se bilaga 1) var upprättad påbörjades planeringen och struktureringen 
av arbetet.  

En Technology Development-metod valdes för produktutvecklingsprocessen. Denna metod 
lämpar sig väl för framtagning av koncept och produkter, speciellt när det gäller koncept och 
produkter som är helt nya, det vill säga att det inte finns tidigare information att tillgå. 
Tillsammans med Technology Development-metoden användes bland annat WBS, Work 
Based Structure, se avsnitt 3.1, och Gantt-schema, se avsnitt 3.1, för att organisera och 
strukturera arbetet. 

Strukturen och planeringen är det som lägger grunden för hela arbetet, vilket gör det till en 
av de absolut viktigaste delarna av ett arbete. Struktur och planering innebär inte bara att 
sätta upp en tidsplan och bestämma vilka delar arbetet ska innehålla, utan även formulering 
av frågeställningar och upplägg i rapporten.  

Efter G1-mötet framgick det att nytänkande och innovation var en viktig del av arbetet, så det 
första som gjordes efter struktureringsarbetet var att undersöka vilka produkter som fanns 
på marknaden. För att undersöka vilka produkter som fanns gjordes marknadsundersökning, 
se avsnitt 3.2.1, och patentundersökning, se avsnitt 3.2.2. Med hjälp av dessa undersökningar 
undveks redan i tidigt skede att utveckla produkter som redan fanns. Undersökningarna ger 
ofta bra information om vad som gjorts innan. Tips kan inhämtas från redan befintliga 
lösningar till problemet. 

2.3.2 Idégenereing 
För att generera idéer och tankar genomfördes en brainstormingsession, se avsnitt 3.3.1, där 
tre studiekamrater också deltog. Brainstormingsessionen delades upp i tre delar. Den första 
delen var ren brainstorming där förslag nämndes eller skissades av alla deltagare. En 
sekreterare skissade sedan enkla skisser på alla idéer för att inget skulle falla i glömska. Den 
andra delen bestod av en modifierad 6-3-5-metod, se avsnitt 3.3.1, där deltagarna fick varsitt 
papper att skissa på, för att sedan skicka dessa papper mellan varandra. Brainstorming-
sessionen avslutades med negativ brainstorming, se avsnitt 3.3.1, där det gäller att lösa 
problemet på ett så dåligt sätt som möjligt. Detta för att låta fantasin flöda fritt och släppa på 
alla spärrar. Under hela brainstormingsessionen användes en metod som heter PAD, se 3.3.1, 
vilket innebar att papper och penna under hela sessionen var ett hjälpmedel tillhands.  

2.3.3 Konceptutveckling 
Efter brainstormingen arbetades de skisser som skapats igenom. Idéer som liknade varandra 
slogs ihop och dubbletter kasserades. Under genomgången av skisserna dök även några nya 
idéer upp och några nya skisser skapades. 

När idéerna var samlade och strukturerade var det dags för nästa möte med företaget, möte 
G2, se avsnitt 3.1, för att tillsammans med företaget göra en sållning av skisserna. Sållningen 
gjordes av företaget med hänseende till kravspecifikation och yrkeserfarenhet.  
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Utifrån G2-mötet påbörjades sedan konceptutvecklingsarbetet. De koncept som klarat första 
sållningen gick ifrån koncept till konceptgrupper, där grundkoncepten modifierades på olika 
sätt för att hitta så många möjliga varianter på konceptet som möjligt. Med hjälp av 
morfologiska matriser, se avsnitt 3.3.2, hittades många varianter på vart och ett av 
grundkoncepten. Alla koncept som togs fram med hjälp av morfologiska metoden fungerade 
inte, så med hjälp av mock-up, se avsnitt 3.3.2, testades några av de olika koncepten för att 
se vilka koncept som teoretiskt och praktiskt hade en chans att fungera.  

De koncept som gick vidare i de olika testerna i konceptutvecklingssteget togs sedan till möte 
G3, se avsnitt 3.1, där gruppen tillsammans med företaget sållade ytterligare en gång för att 
bestämma vilka koncept som skulle fortsätta att arbetas med. Precis som första gången så 
sållades de olika koncepten utifrån kravspecifikationen och yrkeserfarenhet. Då arbetet 
utfördes med Set-Based Concurrent Engineering-metod, se avsnitt 3.1, vilket innebär att alla 
koncept som skulle kunna fungera inte sållas bort, bidrog detta till att det blev fyra 
slutkoncept. Antalet slutkoncept gjorde att arbetet inte riktigt kunde fortlöpa som planerat, 
utan korrigeringar och ändringar i planeringen fick göras. 
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Efter G3-mötet påbörjades arbetet med slutkoncepten. En viktningsmatris, se avsnitt 3.3.3, 
gjordes för att finna de mest prioriterade funktionerna för produkten. Denna viktning 
användes sedan i en pugh-matris, se avsnitt 3.3.3, för att ställa koncepten mot varandra. På 
detta sätt genererades en rangordning på vilket som var det mest intressanta konceptet att 
börja arbeta med, så att det högst rankade inte lämnades till sist ifall tiden skulle ta slut. 
Slutkoncepten testades på en mer avancerad prototyp, se avsnitt 3.3.3. Detta för att utveckla 
skisserna till mer verkliga produkter och för att kunna testa hur den tänkta designen på 
koncepten fungerade.  

När prototypen var färdig hölls möte G4, se avsnitt 3.1. Denna gång visades prototypen upp 
och en genomgång av slutskisser hölls. Detta möte resulterade i att inget av koncepten föll 
bort från arbetet. Alla koncepten skulle således fortsätta att arbetas med och analyseras 
noggrannare. 

När G4-mötet var avklarat började beräkningsarbetet. Enklare beräkningar gjordes för att se 
vilken kraft som behövdes för att stänga dörren ifrån olika vinklar. Antaganden gällande den 
optimala stängningskraften och stängningshastigheten gjordes. Friktion, varierande 
hävarmslängd, varierande kraftriktning och fjäderkraftens avtagande togs inte med i 
beräkningarna. Detta medför att beräkningarna inte kan appliceras på något av koncepten 
fullt ut, men ger en bild av förhållandet mellan stängningskraften och vinkeln som dörren ska 
stängas från. 

Efter att beräkningarna var gjorda började arbetet med cad. De olika koncepten ritades upp 
för att få en bild av koncepten monterade.  

2.3.4 Konceptutvärdering 
Därefter gjordes en kostnadsanalys för varje slutkoncept. Dessa analyser visar på ett ungefär 
vad de olika koncepten skulle kosta för företaget. Detta är högst väsentligt då kostnaden för 
konceptet är en faktor vid val av koncept som väger mycket tungt.  

Slutligen gjordes FMEA, se avsnitt 3.3.3, där de olika koncepten granskades ur hållbarhets- 
och säkerhetssynpunkt. Detta gjordes för att hitta konceptens svagheter och vidare eliminera 
eller minimera dessa. 
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2.4 Ansats  
Efter ett inledande möte, G1, på företaget fick gruppen tillräckligt med information för att 
börja med projektet. Projektet började med att en plan/strategi för hur arbetet skulle utföras 
gjordes. Struktureringen och planeringen av arbetet gjordes med hjälp av planeringsmetoder 
och planeringsmodeller. Det ansågs viktigt att ha en klar struktur från början för vad som 
skulle göras och ungefär när det skulle göras. Detta för att hela tiden veta hur arbetet flöt på 
och hur tidsplanen följdes.  

Litteraturstudien startades i samband med att de olika modellerna/metoderna hade valts. För 
varje modell/metod gjordes en studie för hur modellen/metoden skulle användas och för att 
verifiera äktheten i modellen/metoden. Vetenskapligt korrekta referenser söktes till 
metoderna/modellerna för att undvika att felaktig information används. 

2.5 Felsäkerhet 
Arbetet har en stor fördel när det gäller felsäkerheten, nämligen att all sållning utfördes 
tillsammans med företaget under olika möten. Företaget har en yrkeserfarenhet och en 
produktkännedom som gruppen inte besitter. Detta har bidragit till att de idéer som har 
sållats bort har sållats bort på goda grunder. Antingen har idén sållats bort på grund av att 
den inte matcher kravspecifikationen eller på grund av att företaget inte såg någon potential 
hos idén. Dock finns det osäkerhet kvar. Möjligtvis har produkten inte den optimala designen, 
utan andra sätt att utforma produkten som gör den mer pålitlig och mindre osäker kan finnas. 
Med hjälp av FMEA, se avsnitt 3.3.3, så fann examens-arbets-gruppen vissa osäkerheter, dock 
kan inte allt hindras. Överlag anses  att felsäkerheten är hög för detta arbete.  
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3. Teoretiskt ramverk  
Detta kapitel ger förklaring och teoretisk grund till de metoder som användes i projektet för 
att besvara syfte och frågeställningar. 

3.1 Strukturering av arbetet 
Arbetet strukturerades med hjälp av olika metoder och modeller. Den teoretiska grunden för 
dessa metoder och modeller kommer här att beskrivas. 

Technology Development (TD-modellen) är en nyare produktutvecklingsmodell som är 
speciellt anpassad för utveckling av produkter utan att ha tidigare erfarenheter gällande 
produkttypen. TD-modellen används med fördel när mycket behöver räknas ut från början 
och inga givna värden finns tillgängliga. TD-modellen består av tre steg och fyra gater. Det 
första steget är att definiera arbetet/uppdraget, lägga upp en plan, göra patentundersökning 
och göra en litteraturstudie. Andra steget innebär tester, idégenerering och enklare 
prototyper för att avgöra funktion och för att skaffa sig information kring området. Det tredje 
och sista steget innebär att göra mer avancerade och verklighetstrogna prototyper där 
funktion och design testas. TD-modellen startas med en gate, G1, där arbetet struktureras 
och en kravspecifikation upprättas. Gaten G2 innebär att besluta och diskutera om arbetet 
kan gå vidare utifrån det som gjorts i det första steget. Den tredje gaten, G3, är likt G2 en gate 
där beslut tas om arbetet kan gå vidare eller inte. Sista gaten, G4, avslutar arbetet med TD-
modellen och beslut tas om vilken ny process som ska kopplas på för vidarearbete med 
produkten. Denna modell är inte till för att ta fram hur produkten ska tillverkas, utan modellen 
används för att generera form och funktion [4]. 

Coopers Stage Gate är en modell som används i utvecklingsprojekt, oftast för utveckling av 
nya produkter. Stage Gate-modellen är gjord så att den ger en tydlig bild av hur arbetet ska 
genomföras och i vilken ordning stegen ska genomföras. Gaterna hindrar projektet att gå 
förhastat genom de olika stegen. I varje gate finns punkter som i projektstarten sätts upp. 
Dessa punkter måste vara slutförda eller tillräckligt långt färdigarbetade för att projektet ska 
beviljas gå in i nästa steg. Bäst effekt fås om olika funktionsteam sätts samman. Teamen ska 
helst bestå av personer med olika färdigheter. Stage Gate-modellen bidrar till ett 
välstrukturerat arbetssätt och till effektivare arbete och snabbare processer, vilket leder till 
bättre resultat av produktutvecklingen och att produkten snabbare kan lanseras på 
marknaden [5]. 

WBS (Work Breakdown Structure) är ett sätt att planera och strukturera ett projekt. Det 
handlar om att dela upp arbetet i sektioner som är simpla till den grad att alla i projektgruppen 
förstår vad uppgiften i varje sektion är. Detta görs smidigast genom att samla projektgruppen 
och diskutera fram vilka olika steg som ska göras innan målet nås [6, s. 2-10]. Efter att stegen 
delats upp i enkla sektioner så kan olika scheman upprättas, exempelvis ett Gantt-schema, 
vilket är tidsplanen för projektet.  

Gantt-schemat är tydligt på grund av att varje aktivitet visualiseras av en linje eller punkt, 
beroende på dess tidsomfattning. Detta gör att det blir enkelt att se hur lång tid olika 
aktiviteter ska pågå. Gantt-schema används med fördel vid utvecklingsarbeten där en tydlig 
deadline finns. Färgen på aktiviteten vittnar om dess status, vilket gör det enklare för projekt-
ledaren att se hur tidsplanen följs [7]. 



 

18 

 

Set-based concurrent engineering (SBCE) är en metod som bygger på att ha flera projekt igång 
samtidigt. Det finns olika sätt att tolka SBCE på. Ett av sätten är att arbeta med olika lösningar 
till samma problem. Så länge lösningarna inte bekräftats ogenomförbara så fortskrider 
arbetet med samtliga. På detta sätt undviks att lösningar som har potential att fungera sållas 
bort. Det tar mer tid och blir dyrare att arbeta med många olika lösningar parallellt, men det 
ger en större chans att få fram den bästa lösningen på problemet [8]. 

3.2 Frågeställning 1 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Vilka dörrstängare finns på 
marknaden idag?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket:  

3.2.1 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning är en metod som kan se ut på många olika sätt, beroende på målet 
med undersökningen. Marknadsundersökning med fokus på konkurrenternas produkter görs 
för att avgöra vilka produkter som finns och vilka som saknas. Det är av stor vikt att veta vilka 
produkter konkurrenter har, för att inte tillverka en likadan produkt [9]. 

3.2.2 Patentundersökning 
Patentundersökning genomförs för att se vilka produkter som är patenterade och vilka 
produkter som redan finns. Metoden är ett sätt att samla information om vad som finns, men 
även för att få idéer och tankar från hur andra har löst uppgiften. Ett sätt att genomföra denna 
undersökning är att söka patent på Patentverkets hemsida [10]. 
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3.3 Frågeställning 2 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Hur konstrueras en ny 
dörrstängare som möter företagets kravspecifikation?” beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket: 

3.3.1 Idégenerering 
Brainstorming är en metod för att generera idéer tillsammans inom en grupp. Tillsammans i 
gruppen skapas en god miljö för idégenerering. Denna miljö gör att fokus höjs. Viktigt är att 
fokus ligger på enbart idégenerering och inget annat. Vanligtvis består en brainstorminggrupp 
av ungefär fem personer. Ett bra sätt att tänka under en brainstormingsession är att det inte 
finns några dåliga idéer [11, s. 27-48]. 

6-3-5 modellen är från början utvecklad som ett alternativ till brainstorming, en skissbaserad 
metod. 6-3-5 modellen går till så att det är sex deltagande personer som alla gör tre 
skisser/idéer var under fem minuter. När dessa fem minuter har gått så skickas 
skisserna/idéerna vidare till personen bredvid och denna har nu fem nya minuter på sig att 
vid behov ändra och fixa den förra personens skisser/idéer, samtidigt som tre nya 
skisser/idéer ska göras. 6-3-5 modellen pågår tills alla skisser/idéer har gått ett varv, då borde 
det finnas 108 olika skisser/idéer [12]. 

Negativ brainstorming, (Reverse brainstorming), bygger på att hitta dåliga lösningar till 
problemet och sedan översätta eller omvandla dessa idéer till bra idéer. Denna metod medför 
att det oftast blir en lite roligare process då det enbart är fantasin som sätter gränser. Att 
enbart fantasin sätter gränserna är något som ofta bör uppnås, då vanliga brainstormingen 
kan ge ett inrutat sätt att tänka. Negativ brainstorming görs i grupper. Gruppens storlek har 
inte någon större betydelse. Papper och penna är de enda redskapen som behövs, förutom 
fantasi [13]. 

PAD, Pencil-Aided Design, är en arbetsmodell som innebär att det vid idégenerering alltid 
finns papper och penna tillgängligt. Detta för att skissa alla idéer på papper. Genom att arbeta 
med PAD minimeras risken för att idéer glöms bort. Arbetet med PAD underlättar också för 
resten av gruppen att förstå vad idén innebär, då det är lättare att förstå en bild än att förstå 
en förklaring med ord [14]. 

3.3.2 Konceptutveckling 
Morfologisk matris är en välstrukturerad konceptutvecklingsmetod. Med hjälp av en matris 
är uppgiften att hitta lösningsalternativ till olika delfunktioner. För att hitta lösningar tas ett 
lösningsalternativ från varje delfunktion och läggs ihop till en lösning. Antalet lösnings-
alternativ för varje delfunktion multipliceras med varandra och på så sätt fås antalet 
lösningar. Om lösningen har tre olika delfunktioner med tre olika lösningsalternativ blir an-
talet lösningar 3 x 3 = 9 möjliga lösningar [15, s. 174-175]. 
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Mock-up är en form av prototyp i simpelt utförande, ofta tillverkad i kartong eller liknande 
material som är lätta att forma och att arbeta med. Mock-up används för att testa funktioner 
eller design på ett koncept i tidigt skede. Denna metod används med fördel i design-
sammanhang då en snabb och billig prototyp bör tillverkas. En annan fördel med mock-up är 
att den är enkel att ändra på om förändringar skulle behövas. Ett problem kan vara att 
designers och konstruktörer har svårt att kommunicera med varandra. En mock-up kan då 
underlätta kommunikationen [16]. 

3.3.3 Konceptutvärdering 
Pugh-matrisen är en beslutsmatris. I beslutsmatrisen jämförs koncepten med varandra med 
hjälp av uppsatta kriterier. Ett av koncepten som läggs in i matrisen sätts till referens. De 
andra koncepten jämförs med referenskonceptet. Om konceptet är bättre än referensen blir 
det + på det kriteriet och om det är sämre så blir det -, vid lika blir det 0. Dessa + och - 
summeras sedan och multipliceras med den viktning som de olika kriterierna har. Får 
konceptet ett totalvärde som är positivt är detta koncept bättre än referensen. Om det får ett 
negativt värde är det sämre och fås 0 är koncepten lika. Efter att alla koncepten är 
genomgångna och summerade så rangordnas koncepten enligt de summor de samlat ihop 
[15, s. 184-187]. 

Viktbestämningsmatris är den matris som används för att ta fram viktningen som används för 
kriterierna i beslutsmatrisen. Kriterierna skrivs in i en matris, både i raderna och kolumnerna. 
Kriterierna jämförs med varandra. I matrisen fylls det i en 1:a om kriteriet är viktigare än det 
de jämförs med, 0.5 om det är lika viktigt och 0 om det är mindre viktigt. När jämförelsen är 
gjord så summeras resultaten för kriterierna och en siffra, dess vikt, fås. Denna vikt används 
sedan i beslutsmatrisen [15, s. 187-188]. 

Prototyptillverkning är tillverkning av en testversion av den tänkta produkten. Viktigt är att 
från början tydligt formulera vad prototypen ska visa och göra. Det finns olika tester som kan 
utföras på prototypen när denna är färdigställd, exempelvis funktionstest, uthållighetstest 
och servicetester. Prototypen hjälper till i konceptutvecklingsstadiet för att tydliggöra vad 
som behöver ändras innan det slutliga utseendet bestäms och produkten ska tillverkas. 
Prototypen behöver inte vara i fullskala för att spegla funktionerna eller designen, men vid 
fullskala fås ofta mer exakta utvärderingar [17]. 

FMEA (Failure modes and effects analysis) är en metod som används i förebyggande syfte för 
att se var eventuella brister/fel skulle kunna uppstå och vad dessa brister/fel skulle leda till 
ifall de inträffar. Bristerna/felen som hittas skrivs upp och graderas med olika “poäng” för hur 
allvarliga konsekvenser bristerna/felen skapar för funktionen på produkten och om 
personskador kan uppstå. Kostnaden för FMEA är ofta betydligt mindre än de kostnader som 
kan uppstå vid haveri när produkten är lanserad på marknaden [18]. 

Produktkalkylering är en av de vanligaste kalkylerna, där produkter är kalkylobjektet. 
Produktkalkylerna fokuserar oftast främst på produktkostnaderrna, det är dock svårt att mäta 
och uppskatta kostnaderna för specifika produkter. Genom att uppskatta kostnaderna för 
produkten kan detta jämföras med inkomsterna för produkten för att slutligen ge ett resultat 
[19]. 
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4. Resultat 
Detta kapitel beskriver de resultat som samlades in för att besvara studiens frågeställningar.  

4.1 Frågeställning 1 
Resultaten som presenteras nedan är resultat av de modeller/metoder som användes för att 
besvara studiens första frågeställning “Vilka dörrstängare finns på marknaden idag?”. 

4.1.1 Marknadsundersökning (se avsnitt 3.2.1) 
Assa Abloy tillverkar dörrstängare av olika modeller, till exempel dörrstängare med 
standardarm, se figur 1, dörrstängare med glidarm, dörrstängare med frisvingfunktion, 
infällda dörrstängare samt golvdörrstängare [20]. Golvdörrstängaren använder en teknik där 
tryckfjädrar används tillsammans med hydraulolja. Golvstängaren monteras vid golvet, precis 
som namnet antyder. Detta gör den något annorlunda gentemot de vanliga modellerna av 
dörrstängare [21]. Assa Abloy har en tydlig inriktning mot nytänkande och innovation, vilket 
syns i deras breda produktsortiment [22]. 

Dormas produktsortiment består av några olika modeller av dörrstängare, till exempel delvis 
dolda dörrstängare, dörrstängare med glidskena och dörrstängare med sax-arm, se figur 2, 
[23]. Dorma har en tydlig designorientering vilket gör att deras produkter ofta är estetiskt 
tilltalande [24]. 

Miller´s produktvarianter är bland annat dörrstängare med standardarm, stängare med arm i 
glidskena och spiraldörrstängare av stål, se figur 3. Spiraldörrstängaren fungerar främst på lite 
lättare dörrar. Spiralen är gjord av stål och fästes med ena fästet på utsidan av dörrkarmen 
och med andra fästet på dörrbladet. Detta resulterar i att dörren stängs automatiskt. Dock är 
det inte säkert att stängningsrörelsen är så exakt, utan varierar från stängning till stängning 
[25]. 

Under marknadsundersökningen påträffades ett antal olika modeller av fjäderbelastade 
gångjärn. Ett exempel på denna lösning är Micom Autodoor’s modell, se figur 4. Denna modell 
bygger på att en fjäder inuti gångjärnet vrids när dörren öppnas och sedan används 
fjäderkraftens uppnådda moment för att stänga dörren. I gångjärnet finns också ett kullager 
som underlättar rörelsen. Det sitter även en justeringsskruv vid fjädern där stängnings-
kraftens styrka kan justeras [26].  

Det finns också gångjärn som har sneda motliggande ytor som gör att dörrens tyngd får 
gångjärnet att vrida sig tillbaka till stängt läge. Ett av företagen som har utvecklat ett sådant 
gångjärn heter Specialbeslag [27]. 
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Figur 1 visar Assa abloys dörrstängare DC200, 
vilket är en dörrstängare med standardarm, hämtad 
från 
http://mpc.spear.staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfi
le.aspx?id=45012&dl=1 

Figur 2 visar Dormas TS 73 V, vilket är 
en saxarmsdörrstängare, hämtad från 
http://www.dorma.com/se/sv/produkter/
oeppna_staenga/doerrstaengare/ts_73_
v_en/index-15477-15550-17172.html 

Figur 3 visar en spiraldörrstängare av stål 
(345mm) från Miller´s, hämtad från 
http://millerbeslag.millergroup.se/TabId/56/Def
ault.aspx?UID=http://millershop.millergroup.se/
link.asp?&topkat=beslag 

Figur 4 visar Micomautodoors 
fjäderbelastade gångjärn (Spring Hinge 
Closer 100-serien) hämtad från 
http://www.micomautodoor.com/site/door
closer_autohinge.htm 

http://mpc.spear.staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45012&dl=1
http://mpc.spear.staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45012&dl=1
http://www.dorma.com/se/sv/produkter/oeppna_staenga/doerrstaengare/ts_73_v_en/index-15477-15550-17172.html
http://www.dorma.com/se/sv/produkter/oeppna_staenga/doerrstaengare/ts_73_v_en/index-15477-15550-17172.html
http://www.dorma.com/se/sv/produkter/oeppna_staenga/doerrstaengare/ts_73_v_en/index-15477-15550-17172.html
http://millerbeslag.millergroup.se/TabId/56/Default.aspx?UID=http://millershop.millergroup.se/link.asp?&topkat=beslag
http://millerbeslag.millergroup.se/TabId/56/Default.aspx?UID=http://millershop.millergroup.se/link.asp?&topkat=beslag
http://millerbeslag.millergroup.se/TabId/56/Default.aspx?UID=http://millershop.millergroup.se/link.asp?&topkat=beslag
http://www.micomautodoor.com/site/doorcloser_autohinge.htm
http://www.micomautodoor.com/site/doorcloser_autohinge.htm
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4.1.2 Patentundersökning (se avsnitt 3.2.2) 

4.1.2.1 Aktiva patent 

“Anordning för öppning och stängning av ett svängbart dörrblad eller liknande samt 
dörrkonstruktion med en dylik anordning” [28]. Detta är ett patent som berör en 
utanpåliggande dörrstängare med arm. Patentet bygger på att vridningen i dörrbladet skapar 
spänning mellan fjädrar som gör att dörren automatiskt stängs när öppningskraften upphör 
[28]. 

“Anordning för stängning av en dörr” [29] är ett patent på en dörrstängningsmekanism som 
inte innehåller någon arm så som de allra flesta dörrstängare gör, utan är en mindre 
dörrstängare. Denna dörrstängare fungerar genom att när öppningskraften på dörrbladet 
upphör så skapas det spänning i en fjäder som i sin tur aktiverar fjäderbelastade system som 
gör att dörren går tillbaka till stängt läge [29]. 

4.1.2.2 Icke aktiva patent 

“Anordning för öppning och stängning av dörrar” [30] är ett patent som inte längre är aktivt, 
men det visar en lösning till dörrstängning. Patentet beskriver en länkarmsanordning som är 
kopplad till en vagn, eller enklare förklarat, en glidskena. Länkarmsanordningen tillsammans 
med glidskenan minskar påverkan på dörrstängaren och överför kraften till dörrbladet istället. 
Anordningen fungerar på så sätt att kraften från dörröppningen överförs till en 
lyftskruvsanordning som tar upp energin från öppnandet av dörren. När dörröppningskraften 
sedan avtagit används energin från öppnandet till att stänga dörren igen [30]. 
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4.2 Frågeställning 2 
Nedan presenteras resultaten av de modeller/metoder som användes för att besvara studiens 
andra frågeställning “Hur konstrueras en ny dörrstängare som möter företagets kravspecifi-
kation?”. 

4.2.1 Konceptgenerering 

4.2.1.1 Brainstorming (se avsnitt 3.3.1) 

Här presenteras de skisser som gav upphov till ett eller flera av de fyra slutkoncepten. 
Resterande skisser som togs fram under brainstormingen återfinns som bilaga 2. 

 

 

 

Figur 5 visar koncept 1, som stänger dörren med hjälp av en torsionsfjäder-belastad arm och 
en glidskena i dörrbladet. 
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Figur 6 visar koncept 2, ett gångjärn som stänger dörren med hjälp av gravitationskraften, det 
vill säga dörrens egen tyngd. 

 

 

 

Figur 7 visar koncept 3, som stänger dörren med hjälp av en fjäderbelastad vajeranordning 
som sitter i dörrkarmen där änden på vajern är fäst i dörrbladets ”rygg”. 
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4.2.2 Konceptutveckling 

4.2.2.1 Morfologisk matris (se avsnitt 3.3.2) 

I figur 8, 9 och 10 visas resultaten av de morfologiska matriserna. De fungerande varianterna 
är markerade med grön bakgrund, icke fungerande varianter är markerade med röd 
bakgrund. I följande matriser betyder ordet ”fast” att infästningen kan rotera men inte röra 
sig horisontellt eller vertikalt. 

De olika varianterna för koncept 1 bygger på tre olika funktioner: 

 Vilken typ av infästning som används i dörren. 

 Vilken typ av infästning som används i karmen. 

 Vilken typ av arm som används (där fjädertypen står inom parentes). 

 

Figur 8 visar resultatet av en morfologisk matris (se avsnitt 3.3.2) på koncept 1 (se figur 5). För 
att se den morfologiska matrisen för koncept 1, se bilaga 3.  
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De olika varianterna för koncept 2 bygger på fyra olika funktioner: 

 Vilken typ av infästning som används i dörren. 

 Vilken typ av infästning som används i karmen. 

 Placering av den lyftande ytan. 

 Vilken typ av yta som används. 

 

Figur 9 visar resultatet av en morfologisk matris (se avsnitt 3.3.2) på koncept 2 (se figur 6). För 
att se den morfologiska matrisen för koncept 2, se bilaga 4. 
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De olika varianterna för koncept 3 bygger på två olika funktioner: 

 Placering av fjädern. 

 Vilken typ av fjäder som används. 

 

Figur 10 visar resultatet av en morfologisk matris (se avsnitt 3.3.2) på koncept 3 (se figur 7). 
För att se den morfologiska matrisen för koncept 3, se bilaga 5. 
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De morfologiska matriserna gav följande varianter på vart och ett av koncepten: 

 

 

Figur 11 visar samtliga fungerande varianter på koncept 1. Se figur 8 för att läsa ut var och en 
av funktionerna. 
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Figur 12 visar samtliga fungerande varianter på koncept 2. Se figur 9 för att läsa ut var och en 
av funktionerna. 
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Figur 13 visar samtliga fungerande varianter på koncept 3. Se figur 10 för att läsa ut var och 
en av funktionerna. 
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4.2.2.2 Mock-Up (se avsnitt 3.3.2) 

 

Figur 14 visar en mock-up på variant 1.7 av Koncept 1 (se figur 11) där en solid arm är infäst i 
dörrens ovansida med hjälp av en fjädrad glidskena. Infästningen i karmen är fast. 

 

 

Figur 15 visar två mock-ups på koncept 2. Variant 2.9 (till höger) och 2.10 (till vänster). Dessa 
varianter kan ses i figur 12. Båda varianter ger en lyftande funktion vid rotering av den övre 
delen. Fördelen med 2.9 (till höger) är att en markant större kontaktyta fås vid användning. 
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Figur 16 visar en mock-up på variant 3.4 av koncept 3 (se figur 13) där en dragfjäder drar i ena 
änden av vajern, som med andra änden fästs i dörrbladet och därigenom ger en stängande 
funktion. 
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4.2.3 Slutkoncept 

4.2.3.1 Slutskisser 

 

Figur 17 visar slutkoncept 1, en slutgiltig skiss på variant 1.4 av koncept 1 (se figur 11) där en 
torsionsfjäder i karmen gör att armen ständigt vill stänga dörren. Armens infästning i dörren 
består av en glidskena, vilket krävs då rotationscentrum för armen skiljer sig från 
rotationscentrum för dörren. En stor fördel med detta koncept är att hävarmens varierande 
längd och kraftriktning motverkar att dörren slås igen för hårt. 

 

Figur 18 visar en slutgiltig skiss på justeringsmekanismen för samma slutkoncept som figur 17 
visar. 
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Figur 19 visar slutkoncept 2, en slutgiltig skiss på en ej tidigare förekommande variant av 
koncept 2 (se figur 6) där båda delar av gångjärnet sitter helt fast i dörren/karmen. Detta 
medför att dörren lyfts uppåt vid öppning och stängs med hjälp av dörrens egen tyngd.  

 

Figur 20 visar en slutgiltig skiss på samma slutkoncept som figur 19 visar. 
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Figur 21 visar slutkoncept 3, en slutgiltig skiss på variant 3.4 av koncept 3 (se figur 13) där en 
dragfjäder drar i ena änden av vajern, som med andra änden sitter fast i dörren vilket ger en 
stängande funktion. 

 

Figur 22 visar en slutgiltig skiss på vajersystemet i samma slutkoncept som figur 21 visar. 
Justeringen görs genom att förlänga/förkorta utgångslängden på dragfjädern med hjälp av 
en justeringsskruv. 
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Figur 23 visar slutkoncept 4, en slutgiltig skiss på variant 1.7 av koncept 1 (se figur 11) där en 
fjädrad glidskena i dörrens överkant gör att dörren ständigt strävar efter att stängas. 
Infästningen i karmen är fast. 

 

Figur 24 visar en slutgiltig skiss på justeringen på samma slutkoncept som figur 23 visar. 
Justeringen görs genom att flytta justeringsklossen och därigenom förändra utgångslängden 
på dragfjädern. 
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4.2.3.2 Prototyp (se avsnitt 3.3.3) 

 

Figur 25 visar en egentillverkad prototypmekanism av slutkoncept 1 (se figur 17/18). 
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Figur 26 visar en egentillverkad prototypmekanism av slutkoncept 2 (se figur 19/20). 
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Figur 27 visar en egentillverkad prototypmekanism av slutkoncept 3 (se figur 21/22). 
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Figur 28 visar en egentillverkad prototypmekanism av slutkoncept 4 (se figur 23/24). 
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Figur 29 visar den egentillverkade prototypdörren som mekanismerna i figur 25, 26, 27 och 28 
testades på. 
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4.2.3.3 CAD 

 

Figur 30 visar olika vyer på cad-modellen av slutkoncept 1 (se figur 17/18).  
För att se BOM-lista på de ingående delarna i slutkoncept 1, se Bilaga 6. 
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Figur 31 visar olika vyer på cad-modellen av slutkoncept 2 (se figur 19/20). 
För att se BOM-lista på de ingående delarna i slutkoncept 2, se Bilaga 7. 
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Figur 32 visar olika vyer på cad-modellen av slutkoncept 3 (se figur 21/22). 
För att se BOM-lista på de ingående delarna i slutkoncept 3, se Bilaga 8. 
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Figur 33 visar olika vyer på cad-modellen av slutkoncept 4 (se figur 23/24). 
För att se BOM-lista på de ingående delarna i slutkoncept 4, se Bilaga 9. 
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4.2.4 Konceptutvärdering 

4.2.4.1 Viktningsmatris (se avsnitt 3.3.3) 

Figur 34 visar en viktningsmatris.  Här vägs egenskaper mot varandra och varje egenskap får 
en slutgiltig vikt (kolumnen ”Summa”). Denna vikt ligger till grund för Pugh-matrisen i figur 
35. 

 

4.2.4.2 Pugh-matris (se avsnitt 3.3.3) 

Figur 35 visar en pugh-matris där de fyra slutgiltiga koncepten jämförs. Varje koncepts 
fördelar och nackdelar summerades och en rangordning skapades. Vikten kommer från 
viktningsmatrisen i figur 34. 

  



 

48 

 

4.2.4.3 FMEA (se avsnitt 3.3.3) 

Här bedöms de ingående komponenterna för varje slutkoncept på tre områden: 

 Hur allvarligt det är om respektive tillstånd uppnås (kolumnen ”S”). 

 Hur troligt det är att respektive tillstånd uppnås (kolumnen ”Po”). 

 Hur troligt det är att respektive tillstånd upptäcks innan det uppnås (kolumnen ”Pd”). 

Varje område betygsätts med en siffra 1-10. 

Dessa tre delbetyg multipliceras, vilket ger ett slutbetyg (kolumnen ”RPN”) som motsvarar 
den totala risk-prioritets-siffran, där högre siffra bör ges högre prioritet. 

Max RPN är 1000 (10x10x10). 
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Figur 36 visar en FMEA utförd på slutkoncept 1 (se figur 30). 

  



 

50 

 

Figur 37 visar en FMEA utförd på slutkoncept 2 (se figur 31). 
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Figur 38 visar en FMEA utförd på slutkoncept 3 (se figur 32). 
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Figur 39 visar en FMEA utförd på slutkoncept 4 (se figur 33). 
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4.2.4.4 Beräkning av stängningskraft 

Övergripande beräkningar på krafter gjordes, se bilaga 10. 

4.2.4.5 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalyser på de fyra slutkoncepten gjordes, se bilaga 11. 
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5. Analys 
Detta kapitel besvarar studiens frågeställningar genom att behandla resultaten och det 
teoretiska ramverket. 

5.1 Frågeställning 1  
Arbetets första frågeställning är "Vilka dörrstängare finns på marknaden idag?".  

Med hjälp av resultaten från marknadsundersökningen, se avsnitt 4.1.1, framgick det att väl 
synliga dörrstängare är mycket vanligt förekommande. Gruppen insåg även att dagens 
dörrstängare ofta använder sig av en rätblocksformad låda som sitter på in-eller-utsidan av 
dörrkarmen med en arm som kontrollerar dörrbladet. 

Patentundersökningen, se avsnitt 4.1.2, visade att endast ett fåtal patent som påträffades var 
aktiva. Inget av dessa sågs som något hinder då de var alltför komplexa jämfört med vad 
gruppen var ute efter att utveckla. 

5.2 Frågeställning 2 
Arbetets andra frågeställning är "Hur konstrueras en ny dörrstängare som möter företagets 
kravspecifikation?".  

Skisserna från brainstormingsessionen, se avsnitt 4.2.1.1, sållades av företaget utifrån 
kravspecifikationen och handledarens yrkeserfarenhet. De morfologiska matriserna, se 
avsnitt 4.2.2.1, som gjordes på kvarvarande koncept gav gruppen flera olika alternativ utifrån 
varje koncept. Dessa alternativ jobbades vidare med och sållades en gång till av företaget på 
samma villkor som tidigare sållning. Med hjälp av slutskisserna, se avsnitt 4.2.3.1, och cad-
modellerna, se avsnitt 4.2.3.3, på de koncept som kvarstod så kunde gruppen på ett tydligare 
sätt se hur slutkoncepten kan komma att se ut och fungera. 

Prototypen som tillverkades, se avsnitt 4.2.3.2, var ett bra sätt att se om de olika koncepten 
fungerade i verkligheten och inte bara teoretiskt. Med hjälp av prototypen kunde 
öppningsvinklarna kontrolleras så att dessa uppnådde kraven i kravspecifikationen. 
Prototypen var en oerhört viktig del för att se brister och möjligheter hos de olika koncepten 
och kunna rätta till dessa för bästa möjliga slutkoncept.  

Beräkningarna (se bilaga 10) visar att det optimala vore att ha en fjäder som ger en mindre 
fjäderkraft ju mer dörren öppnas. Någon sådan fjäder finns inte. I slutkoncept 1 (se figur 26) 
har denna effekt försökt att efterliknas på så sätt att hävarmen minskar ju mer dörren öppnas. 

I kostnadsanalyserna (se bilaga 11) framgår det att de olika koncepten inte påverkar så mycket 
kostnadsmässigt, sett till att de kommer att säljas tillsammans med dörr och dörrkarm. 

Resultatet av FMEA, se avsnitt 4.2.4.3, visar hur hållbara och slitagetåliga de olika koncepten 
var, vilket gav en uppfattning av hur bra de klarar av kravspecifikationens krav. Detta 
tillsammans med en pugh-matris, se avsnitt 4.2.4.2, där de olika koncepten jämfördes med 
varandra gav en bra bild över de olika slutkonceptens egenskaper i förhållande till varandra. 
Vi kan se i figur 38 att koncept 3 har betydligt högre RPN på vissa komponenter än övriga 
koncept, vilket innebär att detta koncept innefattar större risker än de andra. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel ger en kortfattad beskrivning av studiens resultat. Arbetets implikationer och 
begränsningar beskrivs också. Slutsatser och rekommendationer beskrivs följt av förslag på 
vidare arbete/forskning.   

6.1 Resultat 
Fyra olika koncept på en dörrstängningsanordning har utvecklats, där samtliga stämmer 
överens med företagets kravspecifikation. Ingen av lösningarna fanns på marknaden när 
arbetet gjordes. Tre av koncepten har med goda resultat testats på en prototypdörr som har 
tillverkats av gruppen för att efterlikna företagets egna dörrar, men i mindre skala.  

Slutkoncept 1 (se figur 30) har en stor fördel i den varierande hävarmslängden. Detta gör att 
dörren får ett mjukare beteende vid stora öppningsvinklar än övriga koncept.  

Slutkoncept 2 (se figur 31) har inte kunnat testas och är mycket svårt att uppskatta 
funktionsmässigt. Dock ser gruppen potential i konceptets simpla design. Gruppen tycker att 
ett fullskaligt test vore mycket intressant för att se detta koncepts funktion i verkligheten. En 
nackdel med detta koncept är att ingen justeringsmöjlighet finns.  

Slutkoncept 3 (se figur 32) har visat sig fungera bra i prototyptesterna och har en fördel i att 
konstruktionen är mycket diskret. Utförd FMEA på konceptet (se figur 38) visar att den har 
stora friktionsproblem. Om dessa kan lösas ses konceptet som en väl fungerande 
konstruktion.  

Slutkoncept 4 (se figur 33) har visat sig vara den mest felsäkra lösningen under arbetets gång. 
Under prototyptesterna visade det sig dock att konceptet har en förmåga att slå igen dörren 
hårdare än övriga koncept vid stora öppningsvinklar. Kan detta lösas, med till exempel en 
optimal fjäder eller en dämpare, så anser gruppen att konceptet har stor potential.  

Gruppen är mycket nöjd med slutkoncepten och ser potential i samtliga även om vidare 
arbete med koncepten krävs. 

6.2 Implikationer 
Resultatet gör att en ny konstruktion på dörrstängare kan komma att börja produceras. Detta 
skulle innebära en förändrad syn på dörrstängare. Denna dörrstängare skulle bli mer 
integrerad och diskret än dagens dörrstängare, vilket kan komma att resultera i en ökad 
användning av dörrstängare i privata hushåll. Detta skulle göra att dörrstängare blir en 
naturlig del av vardagen och underlätta livet för många människor. 

6.3 Begränsningar 
En begränsning som detta arbete hade är att inget av koncepten är testat på en fullskalig 
prototyp. Resultaten som presenteras är gjorda på en mindre, men verklighetstrogen 
prototypdörr. Detta har gjort att samtliga tester inte till hundra procent stämmer överens 
med verkligheten. 
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En annan begränsning var att beräkningarna som krävdes för att utforma produkten på ett 
optimalt sätt och bestämma inre spänningar i komponenterna övergick examens-arbets-
gruppens kapacitet och kompetens. Detta medför att beräkningarna som har gjorts endast är 
av övergripande karaktär och inte tillräckligt ingående för att lösa ovanstående uppgifter. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

6.4.1 Strukturering av arbetet 
TD-modellen fungerade bra för detta arbete och tillsammans med WBS och Gantt-schemat 
skapades en bra planering som gick att följa genom arbetet. Det var ett viktigt steg i början 
att strukturera och planera ordentligt, detta var till stor hjälp genom hela arbetet. Utan 
planeringen hade arbetet med stor sannolikhet inte blivit färdigt i tid. Planeringen blev dock 
något förändrad under arbetets gång på grund av att Set-Based Concurrent Engineering-
metod användes. Metoden bidrog till att fyra slutkoncept arbetades vidare med istället för 
ett eller två som var tanken i den ursprungliga planeringen. Användandet av SBCE metoden 
är dock inget som ångras. Utan SBCE hade troligen felaktiga beslut tagits och det är inte säkert 
att de bästa koncepten hade använts vilket hade lett till sämre slutresultat. 

Sett över det hela fungerade dessa metoder bra och det skapade en god struktur för arbetet. 

Rekommendationer som ges är att med jämna mellanrum stanna upp och kontrollera om 
arbetet är på väg i rätt riktning. Viktigt är att frågeställningarna är bra från början och att 
fokusera på besvarandet av dessa. 

6.4.2 Frågeställning 1 
Marknadsundersökning är av allra största vikt när en ny produkt skall utvecklas. Utan en sådan 
undersökning riskerar man att utveckla något som redan finns. 

Patentundersökningen gör att juridiska bekymmer undviks, vilket gruppen anser är mycket 
viktigt. 

6.4.3 Frågeställning 2 
Brainstorming, 6-3-5-metoden, negativ brainstorming och PAD är metoder som användes 
under idégenereringen. Att använda PAD-metoden var väldigt bra för att skapa en struktur 
bland idéerna som skapades vid brainstormingen och 6-3-5-metoden. Trots att 6-3-5-
metoden modifierades något så bidrog den med många idéer då alla i sessionen fick hjälpas 
åt att komma fram med gemensamma idéer. Det som skulle kunna gjorts bättre är att negativ 
brainstorming skulle genomförts först i brainstormingsessionen. Denna metod användes sist 
och bidrog inte med några kvalitativa idéer.  

Morfologisk matris användes under konceptutvecklingssteget. Denna metod bidrog till att 
betydligt fler koncept kunde genereras jämfört med vad ytterligare en brainstormingsession 
hade gjort. Dessutom fås en klar struktur över koncepten direkt i den morfologiska matrisen. 
Mock-up användes också under konceptutvecklingssteget. Mock-upsen var mycket nyttiga för 
att på ett snabbt men tydligt sätt få prova de olika konceptens funktioner och brister. 
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I konceptutvärderingssteget användes en pugh-matris med tillhörande viktningsmatris. 
Viktningsmatrisen och pugh-matrisen hjälpte till att visa vilka koncept som bäst uppfyllde de 
önskade funktionerna. Pugh-matrisen visade också rangordningen för de olika koncepten. 
Rangordningen visade i vilken ordning koncepten skulle utvecklas. Det koncept som var 
viktigast skulle testat och utföras först och så vidare. Detta för att det vid tidsbrist skulle vara 
de koncepten med högst potential som var mest utvecklade. 

Prototypen tillhörde konceptutvärderingssteget och var den del i arbetet som tog längst tid. 
Det var också den del i arbetet som var viktigast. Med hjälp av prototypen kunde koncepten 
utvärderas på ett annat sätt än vad som går att göra utifrån en skiss. Olika problem med 
koncepten upptäcktes på prototypen och dessa åtgärdades. Prototypen gav en viktig 
helhetsbild för koncepten.  

En FMEA gjordes för varje koncept som avslutning på konceptutvärderingssteget. FMEA 
bidrog till att hitta fel och brister hos koncepten. Dessa fel och brister är mycket bra att vara 
medveten om vid en eventuell vidareutveckling eller vidarearbete på något av koncepten. 
Detta steg bör alla nya produkter genomgå för att hitta de kritiska delarna och momenten. 
Med hjälp av FMEA hittades nackdelar och brister i de olika koncepten som gjorde att de 
kunde rangordnas. 

Kostnadsanalyserna var mycket svåra att genomföra. Svårigheten låg i att det var 
problematiskt att uppskatta priset för vissa av komponenterna. De olika koncepten visade sig 
enligt kostnadsanalyserna påverka kostnaden ungefär lika mycket, då de kommer att säljas 
tillsammans med dörr och dörrkarm. Detta gjorde att examens-arbets-gruppens upp-
skattningar, trots eventuell felaktighet, inte bör ha påverkat valet av koncept i så stor 
utsträckning. 

En rekommendation är att vid ett produktutvecklingsarbete tillverka en prototyp. Detta har 
hjälpt gruppen oerhört mycket på många olika sätt, framför allt genom att tydliggöra och visa 
funktionen för de olika koncepten. Ett annat sätt som prototypen har hjälpt till på är att påvisa 
brister och fel i alla olika koncept som hade varit mycket svåra att upptäcka utan testerna på 
prototypdörren. 
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6.5 Vidare arbete/forskning 
Nästa steg för företaget blir att vidare undersöka huruvida de konceptförslag som 
presenterats kan appliceras på en fullskalig dörr. En fullskalig prototyp samt tester på denna 
och fördjupade beräkningar är de steg som företaget främst bör fokusera på. Beroende på 
resultatet av prototypen och beräkningarna får företaget ställa sig frågan om det är värt att 
föra arbetet vidare mot en färdig produkt eller om arbetet ska avslutas. 

Att göra ett vidarearbete kring Set Based Concurrent Engineering är något som anses vara 
intressant. Set Based Concurrent Engineering-metoden användes, vilket gör att alla koncept 
måste bevisas icke fungerande innan de sållas bort. Detta medförde att det blev fyra 
slutkoncept istället för ett eller två, som planeringen var gjord för. En intressant frågeställning 
skulle kunna vara hur effektivt Set Based Concurrent Engineering är jämfört med en metod 
där endast ett slutkoncept väljs ut. En annan aspekt som gruppen skulle tycka var intressant 
är att undersöka hur Set Based Concurrent Engineering påverkar ekonomin under ett projekt, 
alltså om den extra tiden som går åt ger en tillräckligt mycket bättre slutprodukt för att bli 
lönsam. 

Ytterligare undersökning bör eventuellt även göras på dämpare. Gruppen har inte haft 
möjlighet att utföra tillräckligt exakta tester för att avgöra om dämpning behövs. Vid 
användning av dämpare rekommenderas att en dämpare monteras på karmen på samma 
karmsida som gångjärnen monteras på. 
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