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Sammanfattning 

Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av 

reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av 

produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I 

nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla 

ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget 

att ta fram ett dörrlås föranledde examensarbetet i rapporten. Denna rapport beskriver hur 

produktutvecklingen av dörrlåset gick till. 

Ett dörrlås är en säkerhetsutrustning för att låsa hissens schaktdörrar. Därför måste dörrlåset 

konstrueras efter de regler som förvaltningsmyndigheten Boverket kontrollerar. Genom att följa 

de konstruktionsråd som finns i den svenska standarden SS-EN-81-1 ökar möjligheterna för att 

dörrlåset uppfyller reglerna för att bli CE-märkt. 

För att få kunskap om vilka aspekter som är viktiga för dörrlås undersöktes de gällande reglerna 

och de behov som är viktiga för mekanikerna vid installation av dörrlås vid en modernisering. 

Detta arbete ledde fram till en kravspecifikation över hur produkten bör fungera. 

Utifrån kravspecifikationen genererades ett antal koncept baserade på hur produkten på bästa 

sätt kan anpassas för tillverkning och montering. Detta gjordes genom att tillämpa DFM och DFA 

i produktutvecklingen. Ett slutkoncept valdes ut och ett konstruktionsförslag togs fram i CAD 

och sammanställdes till en 3D-modell av dörrlåset. Denna modell användes som underlag för 

tillverkningen av delarna. De konstruerade delarna beställdes av olika underleverantörer och 

sattes samman till en fysisk prototyp, som sedan kunde utvärderas.   
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Abstract 

Järn & Metall is a small actor in the elevator industry. The company strives to establish as a 

supplier of spare parts and equipment for modernization of elevators. Therefore the company 

wants to expand their range of products, to be able to offer more complete solutions in 

modernization of elevators. Currently a door lock is not presented in the product range. This was 

made possible when Järn & Metall decided to develop a new door lock for elevators, which lead 

to the project in this report. This Master of Science Thesis describes the product development 

process of how the product was made. 

A door lock is safety equipment to ensure interlocking of the shaft doors of the elevator. The 

door lock must meet the requirements established by the Swedish national organ Boverket. The 

document SS-EN-81-1 is a standard especially for elevators and its components. By following the 

advices of construction in the standard, the possibility increases in meeting of the requirements 

and to achieve the CE marking.  

It is important to have sufficient knowledge in the current regulation and the installation aspects 

of the mechanics during modernization. A data collection was made and lead to a requirement 

specification of the product to be developed. 

From the requirement specification a number of concepts was generated, based on how the 

product in the best way can be designed for manufacturing and assembly. This was made by 

adapting DFM and DFA in the product development. One of the concepts was chosen for 

construction in CAD and put together in an assembly 3D-model of the door lock. The model 

formed the basis in the construction and manufacturing of the parts. The different constructed 

parts were manufactured by different suppliers and assembled to a physical prototype, which 

then was evaluated.   
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1 Introduktion 

En kvinna ska ut från sin lägenhet med sitt barn som ligger i barnvagn. För att komma ut ur 

byggnaden med barnvagnen måste hon ta hissen ner till bottenplan. Eftersom det är krångligt 

att ta sig igenom dörrar med barnvagn backar hon och drar vagnen med barnet efter sig. Kvällen 

innan hade hissdörren av okänd anledning inte gått igen ordentligt. En brist i övervakningen av 

dörren gjorde att hissens styrsystem uppfattade den som stängd. Det fick som följd att kolven till 

dörrlåset som annars förreglar dörren hade träffat fel och dörren inte blev ordentligt låst. 

Styrsystemet uppfattade dock dörren som stängd och låst och hissen hade därför åkt tillbaka till 

bottenvåningen. Den här dagen hade kvinnan bråttom att komma iväg, så hon drog upp dörren 

direkt istället för att först trycka på knappen som kallar upp hissen. Hon börjar backa in genom 

dörren och fokuserar samtidigt på att styra barnvagnen efter sig. Hon uppmärksammar därför 

inte den djupa avgrund som avtecknar sig bakom hennes rygg. Kvinnan tar ytterligare ett steg in 

i hissen och faller med ett skrik baklänges ner i det mörka hisschaktet. 

Trots olyckan slutade den här historien som tur var väl. Kvinnan överlevde fallet och 

barnvagnen stod kvar på våningsplanet ovanför. Det var vissa tillfälligheter, men även brister i 

systemet som gjorde att situationen kunde uppstå. Det kan likväl hända och det finns andra 

exempel som inte har slutat lika bra. Varje dag världen över åker miljontals människor i hissar. 

Därför är det otroligt viktigt att säkerheten i hissarna fungerar som den ska.  

Detta examensarbete handlar om att utveckla ett dörrlås för hissens schaktdörrar. Det ska 

konstrueras efter den svenska standarden för att uppfylla de säkerhetskrav som gäller för 

dörrlås. 

1.1 Uppdragsgivare 

Järn och Metall JM Produktion AB 

Järn och Metall grundades 1956 i småländska Skillingaryd då företaget var inriktat mot 

grossistverksamhet för metaller och bandstål. Allteftersom började legotillverkning ta över som 

huvudsaklig sysselsättning och idag är verksamheten inriktad mot legoproduktion och 

framförallt produkter till hissindustrin. Företagets storlek har varierat genom åren och idag har 

företaget ca tio personer sysselsatta i sina verkstadslokaler och kontor och är sedan 2002 

beläget i Bromma, Stockholm. 

Kone AB är en av de större aktörerna inom den internationella hissbranschen. De är tillika Järn 

och Metalls största kund sedan många år tillbaka. Kone AB bedriver ingen egen utveckling på 

den svenska marknaden utan köper in vissa produkter från underleverantörer. Järn och Metall 

bestämde sig därför för att utveckla ett dörrlås eftersom det fanns en efterfrågan av ett nytt 

dörrlås hos Kone AB. Detta uppdrag blev sedermera examensarbetet i denna rapport.  
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1.2 Hissanordningen 

1.2.1 Hissen 

En hiss är ett transportmedel och består av en hisskorg, se position 1 i Figur 1, som förflyttas 

längs ett hisschakt (2). Det kan ske på olika sätt beroende på hur hissen är konstruerad, på 

bilden görs det med en elektrisk motor (3) och ett vajersystem med motvikt (4), men det finns 

även hydrauldrivna hissar. Hisschaktet sträcker sig mellan flera våningsplan och längs 

hisschaktet finns schaktdörrar (5) utplacerade för att möjliggöra för passagerarna att ta sig in i 

och ut i hisskorgen. Schaktdörrarna leder direkt in till hisschaktet och får endast bli öppnade då 

hisskorgen befinner sig vid rätt våningsplan. Moderna hissar har även en inre dörr, 

hisskorgsdörren (6) som stänger hisskorgen. Den är placerad inuti hisskorgen och ska skydda 

passagerarna från att fastna eller klämmas mot hisschaktets väggar under transporten. Dörrlås 

sitter utplacerade vid varje dörr och förreglar varje dörr separat. Schaktdörrlåset som behandlas 

i examensarbetet sitter i dörrkarmen på insidan av hisschaktet bredvid schaktdörren (7). Den 

gula markeringen visar var schaktdörrlåset sitter placerat. Hisskorgsdörren har en annan typ av 

dörrlås och omfattas inte av detta arbete. 

 

Figur 1. Schematisk bild av en hiss. 

1.2.2 Dörrlåset 

Schaktdörrarna in till hissen måste enligt lagkrav vara utrustad med ett automatiskt låssystem 

som säkerställer att ingen felaktigt kan ta sig in till hisschaktet och skadas. När hissen är i bruk 

ska alla dörrar alltid vara låsta tills dess att hisskorgen befinner sig vid ett våningsplan. Då ska 

dörrarna gå att öppna för att passagerarna ska kunna ta sig in eller ut ur hisskorgen.  

1) Hisskorg 

6) Hisskorgsdörr 

5) Schaktdörr 

2) Hisschakt 

7) Schaktdörrlås 

3) Motor 

4) Motvikt 
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Vid varje schaktdörr längs hisschaktet sitter dörrlås utplacerade. Varje dörr låses separat med 

ett dörrlås som förreglar den aktuella schaktdörren. Låset har som huvuduppgift att interagera 

med de komponenter som styr dörrlåset, både elektriskt och mekaniskt, för att automatiskt 

kunna låsa och låsa upp schaktdörren. Dörrlåset sitter placerat i dörrkarmen på insidan av 

hisschaktet, se Figur 2. Den gula markeringen i bilden visar var dörrlåset för schaktdörren är 

placerat. 

 

Figur 2. Hissen sedd ovanifrån.  

Själva förreglingen av dörren sker med en låskolv som skjuts in i ett hål i schaktdörrens 

dörrblad. Låskolven kan positioneras i två olika lägen, kolven indragen (dörren upplåst) 

respektive kolven utskjuten (dörren förreglad), se Figur 3. 

  

Figur 3. Dörrlås monterat i dörrkarmen med kolven utskjuten. Bilden tagen inifrån hisschaktet. T.h. Hål i dörrbladet. 

Dörrlåsen ser olika ut beroende på vilken typ av dörrar det är konstruerat för. Detta 

examensarbete behandlar endast dörrlåset till schaktdörrar av typen slagdörr. 

1.3 Problembakgrund 

I enlighet med Boverkets hissdirektiv och den europeiska lagstiftningen måste hissanordningar 

byggda innan 1996 genomgå retroaktiva förbättringsåtgärder för att få användas (Boverket, 

2012). Detta görs genom att utföra modernisering. En modernisering av en hissanläggning sker 

Tröskelspringa 

 Hisskorgsdörr 

  

 
Schaktdörrlås 

Schaktdörr av 
typen slagdörr 

Dörrblad 
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på olika sätt och i varierande omfattning, beroende på behov och hissens befintliga skick. 

Normalt görs en genomgående renovering och uppgradering av hissens kritiska delar. Det kan 

vara allt ifrån att ersätta eller uppgradera vissa enheter, exempelvis dörrlås, till att installera nya 

dörrsystem (Kone, 2012).  

I de bostäder från miljonprogrammet som byggdes under 60 och 70-talet finns fortfarande 

många hissar som är i stort behov av renovering. Många hissrelaterade driftssäkerhetsproblem 

beror på föråldrade eller dåligt fungerande dörrsystem (Kone, 2012). De flesta av 

miljonprogrammets hissar är byggda med schaktdörrar av typen slagdörr. Dessa dörrar 

använder sig av den typ av dörrlås som avses i detta examensarbete. Då dessa hissar 

moderniseras byts dörrlåsen ut. Det finns uppskattningsvis 40 000 hissar i Sverige som är i 

behov av modernisering (Blix, 2012-02-01). Med en uppskattning av ett medeltal på 5 

våningsplan i varje hiss innebär detta att upp emot 200 000 dörrlås kan behöva bytas ut 

framöver. Det finns alltså en marknad och ett behov i framtiden för dörrlås till slagdörrar.  

1.3.1 Inköp vid modernisering 

Vid moderniseringen bestäms på förhand vilka dörrlås som ska användas. Det görs av inköparen 

eller den tekniska beredaren och baseras på en avvägning mellan funktion och pris. Inköparen 

eller kunden påverkar naturligtvis också detta eftersom de betalar. Då exempelvis landstinget 

moderniserar sina hissanläggningar måste det billigaste alternativet väljas, om inte en 

motivering läggs fram att ett dyrare alternativ är nödvändigt tillsammans med bevis för att dess 

bättre funktion är nödvändig (Blix, 2012-02-01). Prislappen är alltså ett mycket viktigt område 

som produkten måste kunna konkurrera om för att ha en chans på marknaden. 

1.3.2 Kompabilitet med olika hissar 

Eftersom de hissar som finns på marknaden är byggda under olika tidsperioder och av olika 

tillverkare finns inget standardiserat utförande för hur de olika hissarna ser ut. De största 

tillverkarna av hissystem konstruerar hissens delar själva och kan anpassa det egna gränssnittet 

mellan hissen och dörrlåset. Det är omöjligt att göra ett universellt lås som kan ersätta alla 

dörrlås och användas till samtliga hissar, oavsett när eller vem som byggt dem. Även 

reglementena har ändrats med tiden för hur hisstandarden var tvungen att se ut vid tidpunkten 

för konstruktionen och installationen. Däremot kan man hitta ett segment där en möjlighet finns 

att kunna konkurrera.  

Skillnaderna mellan de olika hissarna innebär att dörrlåset främst måste kunna anpassas mot de 

komponenter som det ska interagera med. Detta påverkar hur dörrlåset ska utformas. Dels är 

det ont om plats i dörrkarmen, vilket gör att hisslåsets storlek begränsas. Dels måste dörrlåset 

kunna justeras för att anpassas efter skillnaderna mellan olika hissar utan att tappa sin funktion. 

Även schaktdörrarna ser olika ut och kan ha gångjärnen på antingen höger eller vänster sida. 

Förreglingen av dörren måste kunna ske både från höger och vänster sida i dörrkarmen, vilket 

innebär att låset kan behöva finnas i två olika modeller för vänster- eller högerdörrar. 

1.3.3 Företagsbakgrund 

Järn & Metall är ett litet företag i en stor bransch. I deras produktutbud ingår produkter som 

främst är inriktade mot modernisering av hissar, men i dagsläget finns inget dörrlås i 

produktsortimentet. Företaget strävar efter att bredda sitt utbud av produkter för att kunna 

erbjuda helhetslösningar för modernisering. Därför vill Järn och Metall utveckla ett eget dörrlås 
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och begränsa tillverkningskostnaderna för att ha en chans att konkurrera inom sitt 

marknadssegment. 

Till en början vill företaget tillverka dörrlås i mindre serier och kunna öka produktionen när 

efterfrågan stiger. På kortare sikt, inom ett år efter examensarbetets slut, ska en provserie på 

200 detaljer tillverkas. På längre sikt ska produkten kunna massproduceras i större volymer. 

1.4 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget går ut på att konstruera ett dörrlås enligt den standard som gäller för elektriska 

hissar, SS-EN-81-1. Konstruktionen ska ha stort fokus på låg tillverkningskostnad, utan att 

funktionen blir lidande. Dörrlåset ska kunna ersätta gamla dörrlås vid modernisering och 

reparation. 

Examensarbetet ska resultera i en fysisk prototyp av ett dörrlås och som ett underlag inför 

produktion av produkten. Underlaget ska innehålla en artikellista för de ingående artiklarna i 

dörrlåset och alla underleverantörer för de ingående komponenterna i produkten med 

prisuppgifter för tillverkningskostnad. Listan utgör ett underlag för den totala 

tillverkningskostnaden och prissättning av produkten. 

1.5 Målformulering 

Mål 1. Att ta fram en kravspecifikation på ett dörrlås för schaktdörr och ta fram ett flertal 

koncept på ett nytt lås utifrån dessa krav. 

Mål 2. Göra ett detaljkonstruktionsförslag. Modellera konstruktionsförslaget i en CAD-modell. 

Dokumentera i form av CAD-ritningar. 

Mål 3. Ta fram en prototyp med Mål 2 som underlag. Ta fram lista på underleverantörer. 

Mål 4. Göra en utvärdering av prototypen och göra ändringar i kravspecifikationen, CAD-

ritningarna och listan med underleverantörer till den nivån att underlaget är färdigt för 

produktion. 

1.6 Avgränsningar 

Låskonstruktionen kommer att vara anpassad för hissens schaktdörrar. Schaktdörrar finns i 

olika utföranden, men i detta projekt görs en begränsning till typen slagdörr. 

Programvaran som styr hur dörrlåset ska fungera sköts av hissens styrsystem. Låsets 

konstruktion kommer därför i sig inte att innehålla någon programvara. Däremot ingår 

elektriska komponenter som ska fungera tillsammans med hissens styrsystem.  

Om det inte går att fästa det nya låset i den befintliga hålbilden kan nya borrhål behöva göras 

och gängas. Ibland används anpassningsplåtar som är utformade efter schaktväggens befintliga 

hålbild. Dessa kan behöva tas fram specifikt för varje dörrlås. En avgränsning från dessa 

anpassningsplåtar har gjorts i detta examensarbete. 

I detta projektarbete kommer utvärderingen av prototypen begränsas till en cykel. Fler cykler 

kan komma att behövas, men den fortsatta utvärderingen görs av uppdragsgivaren. 
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Utvärderingen av prototypen görs genom kontroll mot kravspecifikationen och genom 

montering av dörrlåset och enklare testning av funktion.  
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2 Metoder och processer i produktutvecklingen 

2.1 Planering 

Att förstå uppgiften är grundläggande för att kunna hitta lösningar till problemet. Därför måste 

först problemet fastställas innan planeringen kan göras för hur det ska gå till (Ullman, 2003).  

Genom att planera projektet skapas en strategi över hur det ska genomföras och skapa en 

översikt över de aktiviteter som ska göras under projektets gång (Tonnquist, 2008). Planeringen 

ska så småningom leda fram till en tidsplan för att kunna följa upp projektet under 

genomförandet och säkerställa att projektet slutförs inom tidsramen. Planeringen fungerar 

också som ett underlag för kommunikation med omgivningen.  

Yttre faktorer och den föränderliga miljön i ett projekt gör det svårt att planera de ingående 

aktiviteterna på detaljnivå i ett längre perspektiv. Närzonsplanering är en metod för att hantera 

de förändringar som kan uppkomma under projektets gång och undvika onödigt 

planeringsarbete. Tonnquist (2008) gör en uppdelning mellan närzon och fjärrzon, där 

detaljgraden i planeringen hanteras olika. I närzonen hanteras de aktiviteter närmast 

förestående och förflyttas framåt vartefter projektet fortskrider och dess aktiviteter planeras på 

detaljnivå. I fjärrzonen planeras aktiviteterna mer övergripande (Tonnquist, 2008). 

2.1.1 Tidsplan 

En tidsplan är ett viktigt styrinstrument som underlag för uppföljning och kvalitetsgranskning 

under projektets genomförande (Tonnquist, 2008). Ett gantt-schema är ett 

projekthanteringsverktyg för att tydliggöra projektets olika delar och uppskatta tidsåtgången för 

de olika aktiviteterna. Ett gantt-schema utformas med utgångspunkt från projektets aktiviteter, 

där aktivitetens start- och slutdatum uppskattas längs en tidsaxel (Gantt, 2012). Detta redovisas 

genom staplar, vilket ger en överblick över aktiviteternas omfattning och hur mycket de 

tidsmässigt överlappar varandra. Genom överlappning av aktiviteter sker utvecklingen 

parallellt, vanligt i produktutvecklingsprojekt och kan ge tidsvinster (Tonnquist, 2008). 

2.2 Produktutvecklingsprocess 

Dagens marknad är ständigt växande och föränderlig och de produkter som säljs måste snabbt 

kunna utvecklas för att möta marknadens behov. Detta ställer höga krav på en effektiv 

produktutvecklingsprocess (Ullman, 2003). Generellt kan en produktutvecklingsprocess delas in 

i ett antal faser eller nyckelaktiviteter som leder fram till slutresultatet (Ulrich & Eppinger, 

2008), se exempel i Figur 4.  
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Figur 4. En generell produktutvecklingsprocess (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Ett dörrlås till en hiss är en produkt som måste anpassas efter det befintliga hissystemet, vilket 

enligt Ulrich och Eppinger (2008) kan kännetecknas som en plattformsprodukt. 

Plattformsprodukter måste byggas med hänsyn till ett redan existerande system. Produkter i 

denna kategori är enklare att ta fram i förhållande till ny teknik, eftersom teknologin kan bygga 

på en teknikbas som redan är utvecklad. Här finns redan en etablerad marknad med 

identifierade kunder. Samtidigt måste dörrlåset uppfylla en specifik funktion och de speciella 

kraven hos användarna. Utvecklingsprocessen av dessa produkter bör enligt Ulrich och 

Eppinger (2008) anpassas för att på bästa sätt möta de specifika kundbehoven. Här kan den 

generella produktutvecklingsprocessen behöva anpassas för att uppfylla detta. Exempelvis kan 

testfasen behöva göras i flera steg och utvärderas för att kunna göra iterativa förbättringar.  

2.2.1 Integrerad produktutveckling 

Svårigheten med produktutvecklingsprojekt är enligt Bergman och Klefsjö (2001) att det från 

början ärsvårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Därför är det nödvändigt med en 

iterativ produktutvecklingsprocess för att kunna styra och hantera detta problem. På 1970-talet 

utvecklades modeller för tvärfunktionella synsätt för att integrera marknad, produktutveckling 

och tillverkning mer parallellt (Bergman & Klefsjö, 2001). Detta arbete låg som grund för vad 

som sedermera kom att kallas concurrent engineering, eller på svenska integrerad 

produktutveckling (Ullman, 2003). Målet med integrerad produktutveckling är att öka 

produktiviteten och effektiviteten i produktutvecklingen, förbättrad kvalitet, reducerade 

kostnader, förkortade ledtider och ökad flexibilitet (Huang, 1996). Konceptet innebär att 

fokusera på hela kedjan i produktutvecklingsprocessen, där teknikutveckling kombineras med 

ekonomiska, sociala och marknadsmässiga aspekter. På detta sätt syftar integrerad 

produktutveckling till både processens och produktens utveckling. Detta kan göras genom att 

involvera intressenterna i produktutvecklingen och att rätt information delas mellan de olika 

involverade funktionerna i processen (Ullman, 2003). Vidare beskriver Ullman (2003) att detta 

kan förenklas genom att använda verktyg och tekniker som sammanlänkar olika grupper. Med 

hjälp av stödmetoder kan även effektiviteten ökas i produktutvecklingsprocessen (Ritzén, 

Norell, & Hagman, 1998). Genom att de tekniska problemen struktureras kan en mer holistisk 

syn ges på de processorienterade delarna i produktutvecklingsprocessen. 

2.3 Design for Manufacturing 

Design for Manufacturing (DFM), på svenska att konstruera för tillverkning, är ett verktyg som 

kan tillämpas för att underlätta en integrerad produktutveckling med tillverkningen (Boothroyd, 
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Dewhurst, & Knight, 2002). Det innebär en mer dynamisk utveckling där hänsyn tas till problem 

och aspekter under hela produktens livscykel. 

Innebörden av DFM är att designen av en produkt ska underlätta för tillverkningen av de delar 

som ingår i produkten. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). Att arbeta med DFM genomsyrar 

hela konceptgenereringen, men förutsätter att produktens funktioner och krav är framtagna 

(Ulrich & Eppinger, 2008). Det är viktigt att ha kravspecifikationen i åtanke under hela 

processen för att inte göra avkall på produktens kvalitet, men problem i tillverkningen påverkar 

direkt kostnaden för att framställa produkten. Detta bidrar senare till hur konkurrenskraftig och 

ekonomiskt lönsam produkten kan bli.  

2.3.1 Val av produktionsmetod 

Enligt Boothroyd, Dewhurst och Knight (2002) är det vanligt att fel produktionmetoder väljs på 

grund av bristande kunskaper hos konstruktörer om de olika tillgängliga metoderna. Detta 

medför att onödiga kostnader i tillverkningen ökar slutpriset. Vid planeringen är det därför 

viktigt att undersöka både vilket material och vilken produktionsmetod som är lämpad för 

produkten innan detaljerna designas. Många delar kräver dessutom flera olika 

produktionsprocesser, såsom formning av material, borttagning av material och 

slutbearbetning. Målet med DFM är att förenkla produktionen för att använda så få operationer 

som möjligt.  

Fokuseringen ligger på komponentnivå, där den bäst lämpade produktionsmetoden måste väljas 

för varje detalj (Ullman, 2003). Men eftersom det finns tusentals olika produktionsmetoder är 

det omöjligt för designern att ha kunskap om varje metod och det är nödvändigt att arbeta 

tillsammans med experterna inom tillverkningen. Genom att tillämpa integrerad 

produktutveckling kan tillverkarna själva involveras i processen för att ta tillvara på deras 

kunskap. 

2.4 Design for Assembly 

Design for assembly (DFA) betyder på svenska att konstruera för montering och refererar till 

hur produkten ska utformas för att underlätta för montering. DFA är till för att ge designern 

vägledning om de monteringsaspekter som är aktuella i den senare delen i produktkedjan. DFA 

bygger på två grundprinciper: minska antalet ingående komponenter och göra 

monteringsprocessen enklare att utföra(Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). Genom att 

tillämpa DFA i ett tidigt stadium i processen elimineras risken att fokusera alltför mycket på 

produktfunktionen, vilket kan innebära merkostnader inom andra delar i kedjan. 

För manuell montering kan utformningen av komponenternas geometri ge information om hur 

de ska monteras. Genom exempelvis mönsterpassning kan på detta sätt antalet möjliga sätt att 

montera reduceras och risken för att fel eller missförstånd uppstår i monteringen minskar. Även 

tiden att montera kan reduceras genom att använda geometriska låsningar eller snapfits istället 

för skruvförband. Ytterligare råd för DFA är att om möjligt ersätta kopplingar om det går att 

sammanfoga två komponenter direkt. Även åtkomsten vid monteringen måste tas i beaktning 

för att inte monteringsoperationerna ska hindras av att det är svårt att komma åt. Detta kan 

underlättas genom att tänka över geometrin hos komponenterna, fasa av svårfixerade axlar, och 

tänka på att fingrar och händer ska komma åt skruvar etc. Även justeringar bör om möjligt 

undvikas genom att ersätta detta med fasta delar. 
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2.4.1 Computer Aided Design 

Användandet av Computer Aided Design (CAD) är vanligt inom industrin och har kommit att bli 

en integrerad del inom produktdesign (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). CAD kan 

användas såväl inom den begynnande som den senare delen i produktutvecklingen. CAD är ett 

värdefullt verktyg inom DFM genom att detaljerad information om varje komponent finns 

lättillgänglig. En detalj kan bli visualiserad samtidigt som informationen om detaljen kan föras 

över och hanteras mellan olika program. Detta fungerar som informationsbärare och underlättar 

för kommunikation mellan konstruktörer och tillverkare. CAD är även till hjälp för att se hur de 

olika detaljernas geometrier samspelar. Både för konstruktion av detaljerna och för montering 

av de olika delarna. 

2.5 Identifiering av användare och behov 

Ett behov är ett uttryck för kundens eller användarens subjektiva upplevelser av den miljö de 

befinner sig i (Ulrich & Eppinger, 2008). Innan en produkt kan börja utformas måste först 

användarna och deras underliggande behov ha identifierats (Ullman, 2003). Därför är det 

mycket viktigt att designern känner till den marknad där kunderna finns och förstår de problem 

som måste lösas. Genom att samla in data om marknaden och dess användare ökar kunskapen 

om kundernas egna upplevelser, förväntningar och önskemål och de krav och behov kan på så 

sätt identifieras. Dessa behov ska slutligen leda fram till en specifikation över vad produkten 

måste kunna göra (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Huruvida en produkt lyckas på marknaden eller inte avgörs av hur väl kundernas förväntningar 

och krav uppfylls (Cooper & Kleinschmidt, 2001). Bergman och Klefsjö (2001) beskriver en 

modell som kallas Kanomodellen för att förklara hur kundernas behov påverkar deras 

upplevelse av produkten, se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Kanomodellen för kundtillfredsställelse. 

Kanomodellen beskriver kundtillfredsställelsen genom hur väl de uttalade, omedvetna och 

grundläggande behoven uppfylls av produkten. De uttalade behoven är de krav kunden 

förväntar sig att produkten ska uppfylla. De outtalade behoven är behov som kan finnas 

undermedvetet hos kunden utan att de uttryckligen uttalas. Svårigheten med att identifiera 



11 
 

dessa outtalade behov är att de är så självklara att kunden knappt tänker på dem. Om produkten 

inte lyckas uppfylla dessa grundläggande behov blir kunden missnöjd. Uppfyllande av de 

omedvetna behoven ger produkten den attraktiva kvaliteten som ofta leder till att kunden blir 

trogen och lojal (Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.6 Datainsamling 

Själva datainsamlingen blir aktuell efter att problemet definierats och planeringen för arbetets 

tillvägagångssätt har upprättats (Harshita, 2012). Det finns olika metoder för att göra en 

datainsamling och dessa utgår från två typer av data: primär- och sekundär data (Scribd, 2012). 

Sekundär data är information som kan fås från redan publicerade källor. En sekundär 

datainsamling är ett billigt och snabbt sätt för att samla information, men kan behöva 

kompletteras med primär data specifik för det aktuella problemet (Harshita, 2012). Primär data 

fås från egen datainsamling, genom exempelvis intervjuer, fokusgrupper, observationer, enkäter 

eller experiment, beroende på vilket som passar bäst för uppgiften (Harshita, 2012). 

2.6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Beroende på hur den primära datainsamlingen utformas och genomförs erhålls olika typ av data, 

vilket påverkar vilka slutsatser som kan göras. En viktig faktor är graden av struktur under 

datainsamlingen (Scott & Usher, 2010). I forskningssammanhang har detta betydelse för 

huruvida metoden kan kallas kvalitativ eller kvantitativ.  

En kvantitativ metod använder sig av en hög struktur. Ett exempel på detta är enkäter, som 

består av fördefinierade frågor som ställs exakt lika till ett stort antal respondenter. Syftet med 

att samla information från ett stort antal deltagare är för att kunna säkerställa ett statistiskt 

underlag för att ge bevis i form av statistiska variationer, samband och jämförelser. Den 

kvantitativa metoden är mindre flexibel och lämnar lite plats för olika individuella tolkningar 

och personliga erfarenheter. Deltagaren kan inte påverka hur eller vilka frågor som ställs.  

Den kvalitativa metoden kan göras mer flexibel, beroende på uppläggets struktur. Strukturen 

avgörs genom vilket fokus datainsamlingen har och vilken frihetsgrad respondenten ges att 

svara. Ju lägre grad av struktur desto större utsträckning kan deltagarna själva påverka vilka 

frågor som ställs och vilken information som erhålls.  

2.6.2 Intervjuer 

Syftet med intervjun är att inhämta kunskap om användare, deras behov och erfarenheter i det 

sammanhang produkten är tänkt att användas (Ulrich & Eppinger, 2008). Intervjun sker i form 

av en guidad konversation mellan två eller flera personer där frågeställaren ställer frågor och 

lyssnar och respondenten svarar (Kvale, 1996). Frågeställaren sätter upp ramen för intervjun 

och styr konversationen genom frågorna. Därför är det viktigt att respondenten är införstådd 

med syftet, så att svaren blir relevanta (Kvale, 1996). Med hjälp av en intervjuguide kan 

intervjun struktureras på ett lämpligt sätt. Intervjuguiden är menad som en vägledning, men 

behöver inte nödvändigtvis följas om respondenten själv kommer med användbar information 

(Ulrich & Eppinger, 2008).  

Syftet med intervjun är att få information om användaren och upptäcka deras behov. Därför är 

det viktigt hur frågorna ställs eftersom det utgör ramen för vilka svar som kan erhållas. En 

sluten fråga ger korta och specifika svar, medans en öppen fråga ger respondenten ett friare 
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utrymme. Öppna frågor kan leda till oväntade svar och genom att följa upp med följdfrågor kan 

underliggande eller latenta behov upptäckas som inte är uppfyllda eller uttalade (Ulrich & 

Eppinger, 2008). Vidare kan även visuell stimulering användas, exempelvis genom att visa upp 

konkurrerande eller snarlika produkter, för att få värdefulla reaktioner och synpunkter. En 

annan teknik är att måla upp en bild av en hypotetisk produkt eller okänd teknik. På detta sätt 

kan behov upptäckas utan att avslöja hur denna produkt ser ut eller är producerad (Ulrich & 

Eppinger, 2008).  

2.6.3 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en gruppdiskussion eller en slags gruppintervju med ett antal utvalda 

personer med anknytning till produkten eller tjänsten (Ullman, 2003). Fokusgruppen leds av en 

moderator som leder en diskussion kring ett specifikt ämne. Tekniken går ut på att 

gruppmedlemmarna själva diskuterar ämnet och bygger vidare på varandras idéer och 

kommentarer. Moderatorn har som funktion att locka fram värdefull information genom att 

uppmuntra och styra diskussionen i rätt riktning. Upprepade följdfrågor kan till slut leda fram 

till behov. Normalt utspelar sig en fokusgrupp i ett rum där alla medlemmarna kan ha 

ögonkontakt och bör i regel pågå under cirka två timmar (Ulrich & Eppinger, 2008). Storleken på 

en fokusgrupp består vanligen av 6 – 12 deltagare.  

2.6.4 Observation 

En observation är en kvalitativ metod för insamling av data över naturliga beteenden i sitt rätta 

sammanhang. Det finns olika tekniker för att utföra observationer, där Scott och Usher (2010) 

menar att graden av deltagande är avgörande för vilken typ av data som erhålls. I en deltagande 

observation är observatörens roll mer medverkande och aktiv, medan i en mer strikt 

observation intar observatören en mer passiv roll för att inte påverka deltagaren. I en 

deltagande observation skapas relationer med deltagarna för att få en djupare förståelse för 

deltagarnas egna tolkningar och ibland otydliga, missledande eller ofullständiga svar. Med en 

mer passiv metod görs tolkningarna av observatören, utan att deltagarens arbetssätt påverkas 

eller ens är medveten om observatören. Det kan exempelvis ske med hjälp av dold videokamera 

eller hemliga observationer. Tillvägagångssättet med lägre grad av deltagande ger en mer 

objektiv tolkning (Scott & Usher, 2010). 

2.7 Kravspecifikation 

Informationen från datainsamlingen ska slutligen omformuleras till precisa krav som beskriver 

produktens egenskaper (Ulrich & Eppinger, 2008). En svårighet är att omsätta användarnas 

subjektiva behov i precisa egenskaper för en produkt. Formuleringen av kraven måste även 

spegla behoven från kunden, samtidigt som de ska vara rimliga att uppfylla. De måste även vara 

möjliga att mäta i relevanta enheter. Det kan vara svårt att välja i vilken enhet vissa krav ska 

mätas, exempelvis hur lätt produkten är att montera. Därför bör valet av enhet övervägas noga, 

gärna i samråd med andra. Vissa krav kan vara subjektiva och kan därför inte mätas, exempelvis 

hur estetiskt tilltalande en produkt är. Då måste kunder involveras för att avgöra detta. 

Vilket målvärde kravet ska ha är en avvägning mellan konkurrerande produkter och den nivå 

som är rimlig att uppfylla. För att kunna konkurrera på marknaden måste befintliga produkter 

undersökas för att veta relationen mellan de konkurrerande och den nya produkten. Målen sätts 

inom en ram produkten har möjlighet att uppfylla. Dessa mätvärden utvecklas och utvärderas 

iterativt innan de slutgiltiga målvärdena sätts.  
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I kravspecifikationen sammanställs alla kraven för produkten. Kravspecifikationen talar om för 

konstruktören i detalj precis vad produkten ska kunna göra(Ulrich & Eppinger, 2008). 

2.8 Idégenerering 

När de tekniska specifikationerna är fastställda börjar arbetet med att ta fram lösningar på hur 

kraven ska kunna uppfyllas. Att börja arbeta vidare med den första idén är sällan en bra metod, 

då den första lösningen oftast inte är den bästa (Bergman & Klefsjö, 2001). Innan man går vidare 

måste därför designteamet först försäkra sig om att tillräckligt många potentiella och hållbara 

idéer finns tillgängliga (Eureka, 1994). 

Det finns en mängd olika verktyg och metoder till hjälp för att belysa problemet från olika 

infallsvinklar och få en spridning på lösningarna. Några exempel på stödmetoder är Brainstorm, 

Brainfire, Brainwriting 6-3-5 (Ullman, 2003) eller benchmarking (Ulrich & Eppinger, 2008). Med 

benchmarking undersöks konkurrerande produkter med liknande eller samma funktion för att 

se existerande lösningar på problemet och för att ge information om vilka styrkor och svagheter 

de besitter (Ulrich & Eppinger, 2008). 

2.8.1 Idégenerering med DFM 

Redan när de olika idéerna utformas bör DFM i produktutvecklingen tillämpas (Eureka, 1994). 

Vidare beskriver Eureka (1994) en arbetsmetod vid anpassning till DFM.  

Först måste den aktuella produkten identifieras för att undersöka de kontakter och 

underleverantörer för tillverkning som kan finnas sedan tidigare. Det bör undersökas externt, 

men även internt för att se ifall delar kan produceras inom den egna verksamheten. Den 

information som fås är till stor nytta i den senare produktutvecklingen. Konkurrerande 

produkter bör identifieras och undersökas för att se inom vilka områden produkten ska kunna 

konkurrera i framtiden. Den nya produkten måste bidra till en generell förbättring i 

tillverkningsprocessen. Detta för att kunna konkurrera mot även nästa generation av produkter 

från konkurrenterna. Förbättringar i tillverkningen kan innebära att prestandan kan minska i 

vissa områden, därför gäller det att identifiera kritiska områden som inte får påverkas. 

För att kunna skapa en bra produkt måste kunskapen om produkten och dess användare vara 

god. Kunskapen om användarna är kritisk huruvida produkten lyckas på marknaden. Genom att 

bryta ner produkten och identifiera delfunktionerna kan det gå att komma runt existerande 

lösningar och istället se om det går att uppfylla huvudfunktionen med andra medel.  

Detta kan göras med hjälp av ett schema över funktionerna och deras samspel för att få en god 

översikt över produktens funktionalitet. Idégenereringen kan göras kring dessa funktioner. De 

nya idéerna och lösningarna till dessa funktioner kan senare sättas ihop till produktkoncept.  

Viktigt är att ha tillverkningen och tillverkningsmetoder i åtanke under hela idégenereringen.  

 Undersök vilka möjligheter en annan produktionsmetod eller andra material kan 

innebära för produkten. 

 Redogör för vilka idéförslag som drar nytta av de mest överlägsna 

tillverkningsmetoderna eller den expertis som finns tillgänglig. 

 Studera konkurrerande produkter eller andra jämförbara produkter för att hitta 

inspiration eller idéer som kan användas. 



14 
 

2.9 Konceptgenerering 

Ett koncept är en idé som har utvecklats vidare för att kunna utvärdera hur den kan påverkas av 

olika fysikaliska principer (Ullman, 2003). Syftet med konceptet är att på ett snabbt och enkelt 

sätt beskriva hur produkten är tänkt att fungera och ska förtydliga på vilka sätt kraven ska 

uppfyllas (Ulrich & Eppinger, 2008). Grunden i konceptgenereringsfasen är att varje steg i 

processen iterativt ska bygga på de tidigare stegen (Ullman, 2003).  

De olika koncepten kan presenteras i olika grad av abstraktion och de idéer eller lösningsförslag 

som framkommer kan användas och utvecklas på olika sätt och kombineras. Exempel på 

stödmetoder för konceptutveckling är Concept Classification Tree, Concept Combination Table 

(Ulrich & Eppinger, 2008) eller Morfologisk matris (Warell, 1999). Med en morfologisk matris 

kan preliminära koncept utvecklas i en strukturvarierad matris, där formfaktor och 

kvantitetsfaktor är förändringsvariablerna för konceptet (Warell, 1999). På så sätt kan 

koncepten varieras för att söka fram ett optimalt koncept.  

Enligt Eureka (1994) kan lösningarna till de olika delfunktionerna kombineras och på så sätt 

bidra till helhetsfunktionen hos produkten. När tillräckligt många koncept har tagits fram från 

konceptgenereringen gäller det att välja det bästa konceptet som har störst potential att bli en 

lyckad produkt (Ullman, 2003). 

Idé- och konceptgenereringen är en billig fas i produktutvecklingsprocessen, men har stor 

påverkan på slutresultatet. Att jobba framtungt i produktutvecklingsprocessen innebär att 

mycket arbete läggs i den begynnande fasen. Detta ger goda förutsättningar för att ett brett 

spektrum av alternativ utforskas. Det reducerar risken att bättre koncept påträffas för sent i 

utvecklingsprocessen eller att konkurrenter senare lanserar produkter med överlägset bättre 

prestanda (Ulrich & Eppinger, 2008). 

2.9.1 Val av koncept 

Varje koncept bör utvärderas efter dess möjlighet att kunna produceras ur 

tillverkningssynpunkt (Eureka, 1994). Även fast stor kunskap finns om de olika koncepten gäller 

det att på ett objektivt sätt jämföra de olika alternativen. Det minskar risken för att välja 

favoriserade koncept (Eureka, 1994).  

Pugh’s beslutsmatris är en enkel metod för att jämföra olika alternativ (Ullman, 2003). Matrisen 

ger på ett överskådligt sätt en bild av potentialen hos de olika alternativen. Först väljs kategorier 

för vilka alternativen ska jämföras mot. Dessa kategorier viktas efter deras relativa betydelse för 

produkten. De olika alternativen förs in i matrisen och bedöms hur väl de uppfyller de olika 

kategorierna. 

2.10 Detaljkonstruktion 

När slutkonceptet valts börjar arbetet med att konstruera detaljerna och fastställa exakt hur 

varje komponent ska utformas och tillverkas. Slutkonceptet är en abstrakt beskrivning av 

produkten och under detaljkonstruktionen konkretiseras konceptets alla delar. Arbetet från 

detaljkonstruktionen utgör sedermera leverantörernas produktionsunderlag för tillverkningen 

av produkten (Ullman, 2003). 

Enligt Ullman (2003) gäller det att hela tiden behålla fokus på produktens funktion. 

Komponenterna måste utformas för att de på bästa sätt ska bidra till huvudfunktionen, därför är 
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det av stor vikt att samspelet mellan komponenterna fungerar. Viktiga faktorer när 

komponenterna konstrueras är därför hur de sammankopplas med varandra, deras geometrier, 

hur de arrangeras, valet av material samt hur kraft och energi flödar genom konstruktionen 

(Ullman, 2003).  

Valet av material och produktionsmetod beror enligt Boothroyd, Dewhearst och Knight (2002) 

till stor del av vilka egenskaper som krävs av detaljen. Det kan exempelvis vara geometriska 

egenskaper, miljöaspekter, underhållsaspekter, grad av komplexitet, utseendefaktorer och 

noggrannhatsfaktorer. Även produktionsvolymen har betydelse för valet av produktionsmetod. 

Detta inverkar på hur verktygskostnader ska vägas in i olika produktionsmetoder. För detaljer 

som ska produceras i ett litet antal bör en tillverkningsmetod som kräver dyra verktyg undvikas 

(Ullman, 2003). Alternativet är att välja en metod som inte kräver verktygsinvesteringar, men 

detta kan innebära en högre kostnad per detalj. För att avgöra var gränsen går för när det blir 

lönsamt att investera i verktyg kan en jämförelse göras mellan de två olika metoderna. Ett 

exempel på en sådan jämförelse kan ses i Figur 6 nedan hämtat från Ulrich och Eppinger (2008). 

Gränsen för när det blir lönsamt att investera i verktyg i exemplet är 1000 enheter. 

 

Figur 6. Total kostnad som funktion av antalet detaljer för två olika tillverkningsmetoder. 

Ju högre produktionsvolymen blir desto lägre blir kostnaden per detalj. Standardkomponenter 

är detaljer som kan användas till mer än en produkt(Ulrich & Eppinger, 2008). Dessa kan således 

produceras i ett stort antal till en låg kostnad per detalj. Att välja standardiserade komponenter i 

så stor utsträckning som möjligt kan därför sänka tillverkningskostnaden för produkten.  

2.10.1 Underleverantörer 

När en komponent ska tillverkas av underleverantören är det viktigt att rätt information 

kommuniceras mellan konstruktör och tillverkare så att inga oklarheter uppstår. En ritning är 

ett viktigt kommunikationsmedel för en designer eftersom stora mängder information på detta 

sätt kan förmedlas mellan konstruktören och tillverkaren (Ullman, 2003).  

Överrenskommelsen mellan tillverkaren och beställaren sker i form av en offert, där all 

information finns om vad som offereras och hur affären ska gå till. Offerten är ett erbjudande om 

att ingå ett avtal mellan parterna (Drivhuset, 2012). För att avtalet ska kunna slutas krävs att 

beställaren accepterar erbjudandet i offerten. Det är därför viktigt att exakt samma innehåll 

finns i både offerten och i det svar där erbjudandet accepteras. 
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2.11 Prototyp 

Prototypen är en vidareutveckling av konceptet och syftar till att lära mer om hur konceptet 

fungerar i sin tänkta miljö, hur de olika delarna samspelar med varandra och som 

kommunikationsmedel gentemot kunder och investerare (Ulrich & Eppinger, 2008). Med hjälp 

av en fysisk prototyp kan konceptet analyseras på en helt annan nivå än ett teoretiskt koncept. 

Med den fysiska prototypen kan problem upptäckas för exempelvis montering, komponenternas 

geometrier eller termiska eller optiska fenomen som inte framgår ur en teoretisk prototyp.  

Prototyper kan tas fram i olika stadier i produktutvecklingen och i olika färdighetsgrad (Ulrich & 

Eppinger, 2008). I enklare testriggar kan komponenter snabbt monteras för att undersöka 

funktion och samspel mellan olika funktioner eller delar. En prototyp kan även befinna sig i alfa- 

eller betastadiet. En prototyp i alfa-stadiet består vanligtvis av delar som ska motsvara 

geometrin hos de delar som senare ska produceras. Materialet och tillverkningsmetoden 

behöver nödvändigtvis inte vara densamma som sedermera ska användas i produktionen. 

Betaprototypen bör däremot byggas med de delar som är avsedda att produceras. 

Utvärderingen av betaprototypen är betydande för att kunna bedöma prestanda och 

tillförlitlighet och bör därför även testas tillsammans med användare i sin tänkta miljö. 

Prototyputvecklingens sista stadium innan produkten kan förberedas inför massproduktion är 

en prototypserie, där en mindre produktserie tas fram i det tänkta produktionssystemet. 

Att ta fram en prototyp medför extra kostnader och tar både tid att bygga, testa och utvärdera. 

Trots detta kan det löna sig i slutändan, eftersom problem som annars förbigått osedda kan 

upptäckas tidigare och därmed minska risken för kostsamma ändringar i ett senare skede av 

produktutvecklingen (Ulrich & Eppinger, 2008). 
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3 Metodbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs projektets övergripande arbetsmetod. Metoden för respektive fas 

beskrivs utförligare i de aktuella kapitlen. 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

Tillvägagångssättet för projektarbetet följer modellen i Figur 7. Den är hämtad ur Ulrich och 

Eppinger (2008) och är en tillämpning av den generella produktutvecklingsprocessen i Figur 4. 

Tillämpningen innebär att projektet omfattas av utvärderingen till den första 

utvärderingscykeln men avgränsas från de fortsatta utvärderingscyklerna. Förslag på 

förbättringar som framkommit ur utvärderingen gjordes dock till nästa utvärderingscykel. 

 

 

 

 

 

 

Planeringen gjordes med en aktivitetslista och en tidsplan för dessa aktiviteter, samt en 

riskanalys för projektet, se avsnitt 3.2 nedan. 

Datainsamlingen gjordes genom en förstudie och en intervjustudie, se Kapitel 4 respektive 5. 

Detta material analyserades i Kapitel Fel! Hittar inte referenskälla., för att identifiera de behov 

om slutligen ledde fram till en kravspecifikation.  

I konceptutvecklingen genererades idéer för hur de olika kraven i kravspecifikationen kan 

uppfyllas och ledde fram till ett koncept över hur dörrlåset är tänkt att fungera. Läs mer om 

detta i Kapitel 7. 

I prototypframtagningen beskrivs hur detaljerna i slutkonceptet konstruerades, vilket ledde 

fram till den fysiska prototypen. Detta beskrivs i Kapitel 8. 

Utvärderingen av prototypen gjordes genom en jämförelse mot kravspecifikationen, samt genom 

provmontering och enklare test av funktionen. En kostnadsanalys gjordes av 

tillverkningskostnaden och budgeten för projektet. Läs mer om utvärderingen i Kapitel 9. 

3.2 Planering 

Metoden för delarna till den inledande planeringsfasen beskrivs i detta avsnitt.  

3.2.1 Aktivitetslista 

För att få en god överblick över vad som behöver göras i projektet gjordes först en aktivitetslista, 

med alla projektets ingående aktiviteter och milstolpar. Aktiviteterna delades in i 

huvudaktiviteter och vilka underaktiviteter som behövdes för att uppfylla huvudaktiviteten. 

Figur 7. Projektarbetets produktutvecklingsprocess 

Fas 0 

Planering 

Fas 1 

Datainsamling 

Fas 2 

   Konceptutveckling 

Fas 3 

        Prototypframtagning 
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3.2.2 Tidsplanering 

Med aktivitetslistan som underlag gjordes tidsplaneringen. Denna gjordes i form av ett Gantt-

schema, där aktiviteternas tidsåtgång uppskattades och planerades in för varje vecka 

tillsammans med projektets milstolpar.  

Genom närzonsplanering gjordes en noggrannare översiktlig planering inom ett 

tvåveckorsintervall. Uppdateringen av närzonen skedde varje vecka.  

En ”att-göra”-lista över de aktuella aktiviteterna inom projektet upprättades och fylldes i efter 

hand. Den innehöll saker som behöver göras men inte någon tidsbestämning när det ska vara 

klart. Dess syfte var att ge en överblick över de praktiska detaljer som behövde utföras i 

projektet. 

3.2.3 Möten 

Under projektets gång planerades handledarträffar in. Handledarträffarna fungerade som 

kontrollpunkter, där arbetet utvärderades och beslut togs om att gå vidare till nästa steg i 

produktutvecklingsprocessen. 

3.2.4 Riskhantering 

En uppskattning gjordes av de risker som kan finnas i projektet med en riskanalys i form av 

minirisk.  
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4 Förstudie 

Detta kapitel redovisar resultatet från förundersökningen bestående av i huvudsak sekundär 

data. Kapitlet syftar till att öka kunskapen inom området innan det vidare arbetet kan ta vid.  

4.1 Metod 

En förstudie gjordes i projektets början för att skapa en uppfattning om problemet och dess 

omfattning. Förstudien innefattade en bakgrundsundersökning av sekundär data i form av 

litteratursökning i databaser, i bibliotek och på internet. Eftersom en begränsad mängd 

information om produkten finns tillgänglig undersöktes först och främst marknaden för att ta 

reda på vilka användarna är och vilka existerande tekniker som finns idag. De existerande 

schaktdörrlåsen för slagdörrar undersöktes och i vilka sammanhang de köps och används. Det 

innefattade undersökning av existerande produkter hos återförsäljare av dörrlås och i 

produktkataloger hos tillverkare samt demonstrationsexemplar av dörrlås. 

Bakgrundsundersökningen innefattade även att sätta sig in i vilka regler och krav som gäller för 

elektriska hissar. Detta gjordes i den svenska standarden för elektriska hissar, SS-EN-81-1 

(Swedish Standards Institute, 2004), Boverkets hissdirektiv (Boverket, 2012), samt 

Arbetsmiljöverkets direktiv (Arbetsmiljöverket, 2012). En grundläggande undersökning gjordes 

även för att förstå hur dörrlåset och hissystemet fungerar och hur hissens komponenter ska 

samspela med varandra. Detta gjordes både under förstudien och under den primära 

datainsamlingen.  

4.2 Konkurrenter 

Det finns många olika tillverkare av hissystem och dörrlås på den svenska marknaden. Vissa av 

företagen konstruerar och tillverkar kompletta hissystem, medan andra företag konstruerar 

reservdelar och detaljer för modernisering eller reparation. En liten presentation av några olika 

dörrlås och konstruktionsvarianter görs nedan. 

I Figur 8 ses till vänster ett så kallat haklås av äldre modell och till höger en enkel variant av ett 

haklås. Principen i haklåsen är att kolven vrids fram för att låsa dörren. Det vänstra dörrlåsets 

chassi är formgjutet i två delar och konstruerat i gjutjärn. Det högra dörrlåsets stomme är gjort i 

bockad och stansad plåt.  

 
Figur 8. Två varianter av haklås, där kolven vrids ut. 
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Nedanstående dörrlås, Figur 9, är nästan helt konstruerat i plåt som stansats och bockats. En 

gemensam tillverkningsmetod för de ingående komponenterna minskar antalet leverantörer och 

kan även reducera tillverkningskostnaderna. Samtidigt begränsas utrymmet för alternativa 

lösningar som kanske kunde fungera bättre. 

 

Figur 9. Ett lås mestadels konstruerat i plåt, med rak kolv gjord i bockad plåt. 

Inget av ovanstående dörrlås övervakar stängning av dörren, en funktion som måste finnas i 

moderna dörrlås. En senare version av samma tillverkare som det vänstra haklåset i Figur 8 

ovan kan ses i Figur 16, där dörrövervakning införts i låset med hjälp av magnetavkänning.  

I Figur 10 nedan visas dörrlås med raka cylindriska kolvar. I båda dessa lås utför dörrlåset 

dörrövervakning till skillnad från de tre ovanstående låsen. Till vänster sker detta med en 

magnetlösning och till höger med kortslutande stift som sluter en krets. 

 

Figur 10. Dörrlås med cylindriska kolvar. 

Chassit till dörrlåset i Figur 11 är formgjutet i glasfiberförstärkt termoplast istället för metall. 

Det kan ge viktmässiga fördelar men framförallt är det billigare än att exempelvis gjuta i 

aluminium eller järn. Det har dock inte lika goda mekaniska egenskaper som dörrlåsen i metall. 
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Dörrövervakningen sker med en magnet och magnetavkännare liknande låset i Figur 10. Kolven 

består av en rak cylinder i mässing, med en avfasning längst fram. 

 

Figur 11. Ett dörrlås med chassi av formsprutad plast. 

Dörrlåset i Figur 12 nedan är en avancerad konstruktion av ett dörrlås. Tillverkaren är känd för 

att göra dörrlås av hög kvalitet, men priset är ofta mycket högre än konkurrenternas. 

Dörrövervakningen sker med elektromagnetism. 

 

Figur 12. Ett avancerat dörrlås med elektromagnetisk dörrövervakning. 

4.3 Användare 

De användare som kommer i kontakt med hisslåset är främst de mekaniker som installerar låset. 

Detta görs framförallt vid modernisering, men även vid underhållsarbete eller 

reparationsarbete. Andra användare som kommer i kontakt med dörrlås är de tekniska beredare 

eller inköpare som väljer vilket lås som ska köpas in. Även utryckningspersonal kan i nödfall 

behöva utnyttja dörrlåsets nödöppningsfunktion. 

4.4 Underleverantörer 

För att kunna utnyttja företagets kontaktnät och existerande underleverantörer undersöktes 

deras produkt- eller tjänsteutbud. Vid detaljkonstruktionen kunde sedan dessa företag 

kontaktas för att ge konsultation om hur deras tillverkningsmetod kunde utnyttjas.  

De flesta av företagets existerande underleverantörer är geografiskt placerade i Småland, 

framförallt i Gnosjöregionen. Detta är naturligtvis dels på grund av att företaget själv har haft 

verksamhet i Småland, men tillverkningskostnaderna kan även vara lägre i mindre orter jämfört 
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med större städer. Gnosjöregionen är dessutom känt för sitt stora utbud av småskaliga 

tillverkningsföretag.  

Genom att använda sig av befintliga kontakter och leverantörer finns sedan tidigare en 

affärsrelation och det finns möjlighet att förhandla om pris eller utnyttja företagsrabatter eller 

andra överrenskommelser. Den redan existerande affärsrelationen gjorde även att de blev mer 

tillmötesgående eftersom de kände till företaget (Järn & Metall) och deras verksamhet sedan 

tidigare. 

4.5 Regelverk  

Det finns många regler kring hur hissen och dess komponenter ska vara konstruerade och 

fungera. En grundlig förståelse av vilka regler som gäller för dörrlås till hissar är därför 

avgörande för att dörrlåset ska kunna bli godkänt att säljas på marknaden. 

4.5.1 Boverkets hissdirektiv 

Boverket är den förvaltningsmyndighet som ger ut den författningssamling som innehåller lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd som rör samhälle, stadsutveckling, byggande och 

boende (Boverket, 2012). Boverkets regler som rör hissar finns i hissdirektivet: ”Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - H 13, BFS 

2012:4” och grundar sig i europeisk lagstiftning. Förutom Boverkets hissdirektiv gäller 

hissanläggningar i arbetsmiljö även Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 och 

tillhörande ändringsföreskrift AFS 2010:05, för ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” 

(Arbetsmiljöverket, 2012).  

Boverkets hissdirektiv reglerar nyinstallation av hissar, och dess utrustning. Den innehåller även 

retroaktiva förbättringskrav för hur standarden måste se ut för äldre hissar installerade innan 

de tidigare direktiven kom ut, vilket har betydelse för modernisering. Besiktningen ska skötas av 

ett oberoende besiktningsorgan som utför årlig besiktning, samt revisionsbesiktning efter att 

ändringar av hissen utförts. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att hissarna uppfyller de 

gällande direktiven och att besiktning utförs. Hissar som inte uppfyller bestämmelserna får inte 

användas (Lewinsgruppen, 2012). 

4.5.2 Svensk Standard SS-EN-81-1 

För att ge konstruktörer vägledning för att uppfylla reglerna finns en standard som gäller för 

hissar. I standarden finns säkerhetsregler för konstruktion av hissar och dess utrustning. I 

Sverige ges denna standard ut av Svenska Industrins Standardiseringskommission (SIS) 

(Swedish Standards Institute, 2004). Den har tagits fram på europeiskt basis och det är SIS som 

översätter och tolkar de europeiska bestämmelserna.  

I standarden går att läsa om de olika konstruktionsaspekter som gäller för att dörrlåset ska bli 

godkänt. Nedan görs en kort presentation av några av de viktigaste kraven som gäller för 

dörrlås. 

 Schaktdörren måste vara stängd och förreglad innan hissen får starta. 

 Kolven måste ha ett ingrepp på minst 7 mm i dörren innan hissen får starta. 

 Elektriska kretsar för övervakning av kolven måste brytas med en tvångsbrytande kraft 

för att kontaktytorna inte ska kunna fastna i varandra. 
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 Övervakningen av kolven måste sitta fast direkt på kolven, för att övervakningen ska 

baseras på kolvens exakta rörelser 

 Förreglingen av schaktdörren måste bibehållas genom en kraft som alltid verkar på 

kolven i dess låsriktning. 

 Låsets komponenter måste skyddas från damm och smuts som kan skada funktionen. 

 Inspektion av låsets vitala delar ska lätt kunna göras genom exempelvis ett 

genomskinligt lock. 

 Schaktdörren ska vara möjlig att låsa upp med hjälp av en nödöppningsnyckel från 

utsidan av hissen. Nyckeln får endast lämnas till behörig personal. 

 Eftersom det förekommer starkström i dörrlåset måste dörrlåset vara jordat. Om ett elfel 

uppstår så att låset blir elektriskt ledande ska det medföra att hissen omedelbart stannar.  

 Ett ingrepp som inte ingår i hissens normala manövrering får inte innebära att hissen 

kan startas med någon dörr öppen eller olåst. 

 Låset måste underkastas kontroll och genomgå standardiserad provning för att 

säkerställa att det med tiden inte förlorar sin funktionsförmåga. 

Vid den standardiserade provningen utsätts dörrlåset för simulerade krafter som motsvarar de 

som kan uppstå i hissen. Detta görs genom att hela dörrlåsets livscykel simuleras i en övervakad 

provningsmaskin för att kontrollera att låsfunktionen fungerar i sin tänkta livslängd och klarar 

de dynamiska hållfasthetskraven för utmattning. Låset installeras i en testanläggning som 

simulerar det antal låscykler och de krafter som låset utsätts för normalt under sin livstid. En 

låscykel motsvarar en låsning och upplåsning av en schaktdörr. Testanläggningen simulerar 

ungefär en låscykel i sekunden och dörrlåset ska klara motsvarande antal som den utsätts för i 

hissen under sin livstid, vilket är uppskattningsvis en miljon cykler(Blix, 2012-02-01). 

De hållfasthetsmässiga aspekterna på konstruktionen innebär att: 

 En kraft på 300 N i dörrens öppningsriktning inte får försvaga låsningseffekten 

 En kraft på 3 000 N i dörrens öppningsriktning inte får ge kvarstående deformering på 

dörrlåset 

 Låsningselement och deras fastsättningar måste motstå slag och stötar och vara av 

metall eller förstärkta av metall 

Dessa påfrestningar simuleras även vid den provning som nämnts ovan. Skillnaden är att dessa 

är statiska krafter för att kontrollera hur väl konstruktionen är dimensionerad för maximal 

påfrestning. Kraften ökas stegvis upp till den maximala nivån och därefter ska inga tecken på 

permanenta deformationer finnas.  

Vissa av råden i standarden färgas dock ibland av de existerande lösningarna på marknaden, 

vilket gör att antalet möjliga lösningar reduceras en aning. Samtidigt kan vissa konstruktionsråd 

ibland vara lite otydligt formulerade och måste inte alltid tolkas bokstavligt. Exempelvis den 

sista punkten i listan ovanför: ”Låsningselement och deras fastsättningar måste motstå slag och 

stötar och vara av metall eller förstärkta av metall”. Detta skulle kunna tolkas som att ett dörrlås 

inte får vara gjort i annat material än metall, men det finns lås på marknaden som är gjorda i 

exempelvis plast, se Figur 11 i avsnitt 4.2. 
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4.5.3 CE-märkning 

CE är en förkortning och betyder Conformité Européenne. Att en produkt är CE-märkt betyder 

att den uppfyller Europeiska Unionens grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet (SIS, 

2012). För vissa produkter ansvarar tillverkaren själv att kraven uppfylls, men för produkter 

med höga säkerhetskrav måste ett oberoende kontrollorgan säkerställa detta. Det senare 

alternativet är aktuellt för utrustning till hissanläggningar. CE-märkning är en certifiering av de 

gällande europeiska direktiven och är ett krav för att få sälja produkten på den svenska och 

europeiska marknaden. 
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5 Dagens låsfunktioner och lösningar 

Detta kapitel utgör den andra delen av datainsamlingen, som är intervjustudien. Den består av 

primär data som inhämtats från intervjuer, observationer och fokusgrupper. 

I kapitlet presenteras hur hissens system fungerar och hur de befintliga hissarna ser ut i 

dagsläget. 

5.1 Metod 

Den primära datainsamlingen gjordes i ett tidigt skede av projektet. Kompletterande uppgifter 

insamlades även under projektets gång. En semistrukturerad intervjuguide användes som stöd 

vid intervjuerna. Sammanlagt gjordes fyra intervjuer med olika personer med olika funktioner 

inom hissindustrin. Tre av intervjuerna gjordes tillsammans med hissmekaniker från olika 

hissföretag. Upprepade intervjuer gjordes även med en hisskonstruktör under projektarbetets 

tid.  

Totalt gjordes fyra deltagande observationer tillsammans med hissmekaniker på deras 

arbetsplats där moderniseringsarbeten utfördes. De var väl införstådda med observationens 

syfte och att fokuseringen var kring dörrlåset. Därför anpassades observationerna till att handla 

om dörrlåset, montering och samspelet mellan dörrlåset och hissens övriga delar. 

En fokusgrupp hölls tillsammans med ca tio hissmekaniker och en arbetsledare för 

modernisering under en och en halv timme. Diskussioner hölls kring dörrlåsets konstruktion 

och montering för att få kunskap om de erfarenheter som deltagarna hade om ämnet. 

5.2 Hissens och dörrlåsets system 

Dörrlåset måste kunna samspela med hissens övriga delar, både elektriskt och mekaniskt för att 

fungera korrekt.  

5.2.1 Hissens styrsystem 

Hissens styrsystem finns i apparatskåpet, som sitter i maskinrummet. Där finns programmet 

som styr hur hissen ska fungera. Apparatskåpet hanterar hissens alla elektriska signaler och styr 

hissens samtliga komponenter.  

5.2.2 Dörrlåsets funktion 

Dörrlåset ska kunna förregla dörren helt per automatik. Därför måste det kunna interagera både 

mekaniskt och elektriskt med de komponenter som styr dörrlåset. Säkerhetsaspekter innebär 

att dörrlåset även måste kunna utföra övervakning av vissa funktioner. Övervakningen måste 

fungera tillsammans med styrsystemet och dörrlåset måste därför kunna skicka elektriska 

signaler till apparatskåpet. Övervakningen kan även behöva mekaniska inslag för att fungera 

korrekt. Kolvens rörelse styrs helt mekaniskt i samspel med anliggande komponenter och 

fjäderbelastning eller tyngdkraften.  

För att inte låsfunktionen ska kunna sättas ur spel vid exempelvis strömavbrott måste kolven 

alltid vara i utskjutet läge då dörrlåset är opåverkat. Med hjälp av tryckande fjädrar eller 

tyngdkraften påverkas alltid låskolven av en kraft som försöker trycka kolven utåt.  
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Beroende på ifall dörren öppnas med gångjärnen på höger eller på vänster sida kan låset behöva 

finnas i två olika varianter. Dörrlåsen måste då kunna monteras i karmen antingen på höger eller 

vänster sida om dörrbladet. 

5.2.3 Låsningsprocedur 

Proceduren för att förregla eller låsa upp schaktdörren inleds alltså av styrsystemet, vilket 

tillsammans med hissens övriga utrustning utförs i en viss sekvensföljd. Vilken sekvensföljd 

detta utförs i beror på om hisskorgen anländer eller ska lämna ett våningsplan. När hisskorgen 

anländer till ett plan sker en upplåsningssekvens och när hissen ska lämna ett plan sker en 

låsningssekvens. 

Upplåsningssekvens 

Hisskorgens position i hisschaktet kontrolleras av styrsystemet med hjälp av ett räknesystem.  

Styrsystemet säkerställer när hisskorgen är korrekt positionerad vid våningsplanet och då 

inleds proceduren med att låsa upp dörren. För att låsa upp dörren sker en mekanisk interaktion 

mellan dörrlåset och en så kallad låsbana. Låsbanan är en elektromekanisk konstruktion som 

består av en skena som trycks fram eller tillbaka av en motor, se Figur 13. 

 

Figur 13. En elektromekanisk låsbana. 

Låsbanan sitter fastmonterad på hisskorgens tak och följer med hisskorgen längs hisschaktet. Då 

hisskorgen stannat vid ett våningsplan finns det ett visst område där interaktionen mellan 

låsbanan och dörrlåset kan ske. För att fånga upp skenans rörelse sitter en låsrulle (hjulet) på 

dörrlåset i Figur 14. Den mekaniska kraften från skenan överförs på så sätt till låsrullen, som tar 

upp kraften och för den vidare genom konstruktionen. Denna kraft överstiger den fjädrande 

kraften som konstant försöker trycka ut kolven. På detta sätt resulterar kraften i en rörelse och 

kolven förs in i låset och dörren blir upplåst. 

Låsbanan 

Låsbanans rörelse 
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Figur 14. Ett dörrlås monterat i karmen på insidan av hisschaktet. 

Låsningssekvens 

När hisskorgen ska lämna ett våningsplan måste dörren vara stängd och låst innan hissen får 

börja åka. Detta är schaktdörrens och dörrlåsets viktigaste funktion att uppfylla.  

För att hisskorgen ska lämna ett våningsplan måste den få en ny destination tilldelad sig. Detta 

sker genom att någon tryckt på våningsknapparna inuti hisskorgen eller kallat på hissen från ett 

annat våningsplan. Då inleds låsproceduren, som måste slutföras korrekt innan hissen kan börja 

åka. 

För att schaktdörren ska kunna låsas måste dörren först vara stängd och det kontrolleras med 

hjälp av dörrövervakningssystem. Enligt reglementet måste denna övervakning ske dubbelt 

genom två oberoende övervakningssystem, varav det ena systemet måste finnas i dörrlåset. 

Detta var dock inte fallet i alla hissar. Det vanligaste var att dörrövervakningen endast utgjordes 

av en dörravkännare i dörrkarmen. Det finns dörrlås på marknaden som kan utföra denna 

kontroll, men på grund av både prismässiga och funktionsmässiga skäl används de sällan av 

mekanikerna. En mer utförlig beskrivning av hur den dubbla dörrövervakningen kan se ut görs i 

avsnitt 5.3.1 nedan. 

När villkoret för dörrövervakningen är uppfyllt kan dörren förreglas. Då dras låsbanan tillbaka 

från låsrullen så att kolven trycks ut. i hålet i dörrbladet. Då betecknas dörren som låst och 

hissen tillåts starta. 

5.3 Hissens säkerhetssystem 

För att hissen ska fungera felsäkert och för att garantera människors säkerhet måste ett system 

av säkerhetslösningar finnas. De övervakar dörrlåsets funktion och att dörren är korrekt stängd. 

5.3.1 Dörrövervakning 

För att försäkra sig om att dörren är ordentligt stängd sker dörrövervakning av två inbördes 

oberoende kontrollsystem. Att dubbla övervakningssystem måste finnas är för att denna 

Låsrullen 
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funktion är kritisk för säkerheten. Även fast ett av dörrövervakningssystemen manipulerats att 

ge signal ska inte villkoret för dörrövervakningen kunna uppfyllas.  

Det är faktiskt ett vedertaget problem att folk försöker ta sig in i hisschaktet genom att försöka 

manipulera signaler. Detta är förenat med livsfara och det har skett allvarliga olyckor och till och 

med dödsfall på grund av detta. Det står till och med skrivet i standarden att ”ett manipulerande 

ingrepp inte får sätta hissens system ur spel”. Om dörrövervakningen manipuleras att dörren är 

stängd ska de extra säkerhetsåtgärderna förhindra att hela säkerhetssystemet sätts ur spel. Det 

innebär att ytterligare ett system måste aktiveras innan styrsystemet uppfattar att dörren är 

stängd. Det går naturligtvis ändå att ta sig in i hissen om man känner till hur systemet fungerar. 

Mekanikerna måste exempelvis kunna manipulera systemet för att kunna utföra sina 

reparationsarbeten i hisschaktet. 

Ur datainsamlingen framgick att den ena dörrövervakningen för hissar med slagdörr vanligen 

sitter i den övre delen av dörrkarmen, se Figur 15. Den utgörs av en osluten elektrisk krets i 

dörrkarmens överkant och en kortslutande brygga som sitter på dörren.  När dörren stängs sluts 

den elektriska kretsen och elektriciteten skickas vidare till apparatskåpet. Denna övervakning 

fanns i samtliga hissar, men ibland gjordes dörrövervakningen endast på detta sätt. Sedan 

tillägget i reglementet säger att det måste finnas två övervakningssystem räcker det alltså inte 

för att uppfylla kravet. 

 

Figur 15. T.v. Osluten elektrisk krets i dörrkarmens överkant. T.h. Kortslutande brygga i dörrens överkant. 

Det andra dörrövervakningssystemet måste enligt nuvarande regler sitta i dörrlåset, vilket inte 

alltid var fallet enligt undersökningen. Det vanligaste sättet att utföra dörrövervakningen i 

dörrlåset enligt datainsamlingen var med magnetavkänning. En magnetavkännare sitter då i 

dörrlåset och aktiveras av en magnet på motstående sida i dörrbladet när dörren stängs, se Figur 

16. Avkännaren i dörrlåset och magneten i dörren är placerade så att samma poler står mot 

varandra så att en repellerande kraft uppstår. Denna magnetiska kraft utnyttjades på så sätt till 

övervakningen av dörren. Det gjordes antingen genom att magnetkraften aktiverade en 

mekanisk lösning eller kortslöt en elektrisk krets. Hur dessa magnetlösningar fungerar beskrivs 

inte vidare i detalj. 
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Figur 16. t.v. Dörrlås utrustat med magnetavkännare, sett inifrån hisschaktet. t.h. Magnet i dörrbladet  

Dörren betecknas alltså som stängd av styrsystemet först när båda signalerna ges från 

dörrövervakningen och först då kan låsproceduren inledas. 

5.3.2 Kolvövervakning 

Kolvövervakningen är till för att kontrollera så att kolven slagit ut som den ska i hålet i 

dörrbladet. Det kan göras på olika sätt, men enligt datainsamlingen görs det vanligen med en så 

kallad säkerhetskrets. Det är en elektrisk krets som sluts när kolven slagit ut i sin fulla längd. När 

kolven skjuts ut och säkerhetskretsen slutits skickas elektriciteten vidare till apparatskåpet som 

bekräftar att kolven nått sin utskjutna position. När signalen inkommit till hissens styrsystem är 

låssekvensen avslutad. Därefter får motorerna ström och börjar transportera hisskorgen till sin 

nya destination. 

Det är viktigt att denna funktion fungerar felfritt. Därför finns det speciella krav som gäller för 

denna övervakningsfunktion. Kontaktytorna i kretsen måste vara tvångsbrytande. Det innebär 

att en kraft tvingar isär ytorna när kretsen bryts. I elektriska kretsar kan det uppstå gnistor i 

kontaktytorna när en krets sluts och bryts, vilket kan ha en svetsande effekt mellan ytorna. Det 

kan i värsta fall medföra att ytorna klibbar fast i varandra och fastnar. För hissen skulle det 

kunna innebära att styrsystemet alltid får signal om att dörrlåsets kolv slagit ut, vilket betyder 

att dörrarna felaktigt kan uppfattas som låsta. Om kretsen däremot påverkas av en 

tvångsverkande kraft säkerställs att kretsen alltid bryts när kolven förflyttas. Därför finns det 

även krav på att kolvövervakningen måste sitta fast direkt på kolven och följa dess rörelse. 

Motordrivna dörröppnare 

Vissa slagdörrar är utrustade med motordrivna dörröppnare. Det förutsätter att kolven är helt 

tillbakadragen. Om kolven inte är ordentligt tillbakadragen när motorn slås på kan den 

överbelastas och gå sönder. Det kan göras genom att installera en motsvarande 

övervakningsanordning som övervakar när kolven är fullt tillbakadragen. 

5.3.3 Nödöppning 

Schaktdörren måste kunna öppnas utifrån i nödfall eller vid reparationsarbeten och dylikt. Detta 

måste kunna göras även fast hisskorgen inte är där och det görs med hjälp av en specialnyckel. 

Nyckeln har ett standardiserat utseende med formen av en triangel, se Figur 17. Endast behörig 

personal får tillgång till denna nyckel. Dessa personer måste även få instruktioner om de 
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försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att undvika olyckor (Swedish Standards Institute, 

2004). Efter att en dörr nödöppnats med nyckeln måste hissen återställas manuellt innan den 

kan återgå till normal drift. 

 

Figur 17. Schaktdörren måste kunna öppnas utifrån med en speciell nödöppningsnyckel. 

Nya tillägg har gjorts i reglementet så att den standardiserade nödöppningsnyckeln alltid måste 

användas för att nödöppna dörren. Men eftersom detta är regler som tillkommit på senare tid 

fungerar inte nödöppningen på samma sätt i de äldre hissarna. Där avlägsnas först en 

specialmönstrad skruv så att en skruvmejsel eller liknande verktyg kan tryckas in i hålet bakom 

skruven och bända tillbaka kolven, se Figur 18. 

 

Figur 18. Specialmönstrad skruv måste avlägsnas för att kunna bända tillbaka kolven. 
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5.4 Installation av dörrlåset 

Montering 

För att byta ett dörrlås måste dörren nödöppnas och hisskorgen flyttas för att kunna komma åt 

dörrlåset i hisschaktet. Därför manipuleras hissens signaler så att hisskorgen kontrollerat kan 

köras iväg av mekanikern. Det sker vanligen genom att mekanikern kör ner hisskorgen 

tillräckligt långt så att de kan stå på taket av hisskorgen och arbeta.  

När ett nytt dörrlås ska monteras mäts först det befintliga dörrlåset för att installationen av det 

nya låset ska gå så smidigt som möjligt. Det är viktigt att låsrullen på det nya dörrlåset hamnar 

på ungefär samma position som innan. Detta för att hamna inom samma område där låsbanan 

trycks ut. På det nya låset måste låsrullen därför kunna justeras för att ställas in mot det gamla 

hjulets position. 

Injustering 

När det nya dörrlåset monteras behöver även kolven anpassas så att den kan slå ut genom hålet i 

dörrkarmen och träffa hålet i dörrbladet. Dörrlåset och kolven justeras in av mekanikern både i 

höjdled, sidled och djupled. En viss justermån i sidled är nödvändig, för att kolven ska kunna slå 

tillräckligt långt ut för att nå in i dörrbladet och ge ett ingrepp på minst 7 mm. Eftersom kolven 

har en begränsad slaglängd kan hela låset därför behöva förskjutas i sidled mot dörren för att 

kolven ska nå längre ut. Låset bör av hållfasthetsmässiga skäl även sitta så nära dörrkarmen som 

möjligt. Detta för att hävstången på kolven ska bli så kort som möjligt. Djupledsjusteringen avgör 

hur stort glappet i dörren blir när den är låst. Det finns krav i standarden på hur stort glappet 

maximalt får vara och måste därför kunna justeras om det är nödvändigt för att uppfylla kravet. 

Dörrövervakning 

För att kunna övervaka dörren installeras dörrövervakningen. Det görs först genom att 

installera dörravkännaren i övre dörrkarmen. Detta är enkelt för mekanikerna att installera och 

det beskrivs inte närmare här av hur det går till. 

I de fall dörrlås är utrustade med dörrövervakning måste även denna anpassas mot dörren. I 

nuläget fungerar det dåligt och mekanikerna har stora problem för att få det att fungera 

ordentligt. Det finns även vissa hälsofarliga aspekter som gör att mekanikerna hellre väljer 

dörrlås utan dörrövervakning. Att det fortfarande får ske är naturligtvis en brist i 

moderniseringssystemet. Men eftersom regeln nyligen införts ses det hela ibland mellan 

fingrarna. Man kan säga att det fungerar på detta sätt i en övergångsperiod innan alla parter 

hunnit anpassa sig till de nya reglerna. 

I de fall dörrlås med dörrövervakning installeras görs det efter att dörrlåset fästs in i 

schaktväggen och kolven justerats in. När dörrlåset sitter där det ska måste magneten för 

dörrövervakning fästas i dörren. Mekanikern måste då borra ett stort hål i dörren för att kunna 

trycka in magneten. Detta ingrepp vill helst mekanikerna undvika på grund av att det kan finnas 

asbest i dörrfodret, som är ett vanligt brandskyddsmedel i äldre hissar. Asbest är hälsofarligt 

och är idag helt förbjudet att använda. Men det förändrar inte det faktum att många hissdörrar 

är fyllda av denna farliga substans. Enligt mekanikerna kan det även vara svårt att få 

dörrövervakningen med magnetavkännare att fungera. Avståndet mellan dörrbladet och 

dörrkarmen kan ibland vara väldigt litet, vilket innebär att magneten kan sticka ut för långt och 

ta i dörrkarmen. I vissa fall måste till och med slägga användas för att buckla in dörrbladet så att 
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magneten inte sticker ut för mycket. Ibland kan även avståndet vara för stort så att magnetfältet 

inte blir tillräckligt starkt för att kunna sluta kretsen. Magnetfältet kan även försvagas ifall 

dörrkarmen består av dubbla plåtar, vilket det gör i vissa hissar. Då kan mekanikerna behöva 

kapa bort en del av dörrkarmen. 

Inkoppling 

Den elektriska säkerhetskretsen kopplas in genom att skruva fast kabelns trådar i den elektriska 

kretsens anslutningar i dörrlåset. Därefter kopplas kabeln till kabelstammen som leder direkt 

upp till apparatskåpet. 

Till sist sker en testkörning av hissen för att se till att dörrlåset fungerar som det ska och 

samspelet med hissens övriga komponenter fungerar normalt. 
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6 Identifierade krav 

I detta kapitel presenteras de behov som framkommit under datainsamlingen. Dessa leder 

slutligen fram till de krav som samlas kravspecifikationen. 

6.1 Metod 

Informationen som inhämtats genom förstudien och intervjustudien analyserades för att 

identifiera användarnas behov. Behoven bearbetades i flera steg för att kunna omsätta dessa till 

krav som produkten måste uppfylla för att tillfredsställa användarens behov. Kraven 

rangordnades i två grader av uppfyllande, skall- och börkrav. Ett skallkrav måste uppfyllas, 

medan ett börkrav är önskvärt att uppfyllas. I så stor utsträckning som möjligt uppskattades 

mätvärden för varje krav. Dock kunde inte alla krav mätas i lämpliga enheter. Tillsammans med 

kraven från standarden SS-EN-81-1 sattes alla krav samman till en kravspecifikation som 

beskriver hur produkten ska fungera. 

6.2 Identifiering av behov 

Vid en modernisering är det den tekniska beredaren som bestämmer vilka dörrlås som ska 

användas. Det är dock mekanikerna som har den praktiska kunskapen och erfarenheten om hur 

låsen fungerar och monteras i praktiken och deras erfarenheter och åsikter påverkar även dessa 

beslut. Det finns vissa lås som helt enkelt inte väljs längre därför att montörerna anser att de är 

för krångliga att installera eller fungerar för dåligt. Därför är det mycket viktigt att dörrlåset 

anpassas efter mekanikernas behov vid monteringen.  

Ur en mekanikers synvinkel ska låset gå så snabbt och smidigt som möjligt att montera och allt 

ska fungera direkt utan att det uppstår några problem. Det är en svår uppgift att uppfylla, men 

genom att veta vilka som är de största problemen i dagsläget och vilka behov som är önskade 

kan produkten närma sig detta mål. 

6.2.1 Monteringsaspekter 

Eftersom hisskorgen passerar dörrlåset i hisschaktet finns det ett begränsat utrymme som 

måste vara fritt för att inte riskera att hisskorgen slår i dörrlåset. Detta utrymme kallas 

tröskelspringan och är det avstånd som skiljer schaktväggen från hisskorgen. Därför får inte 

dörrlåset vara för tjockt eller sticka ut för mycket och riskera att dörrlåset är i vägen för 

hisskorgen. Samtidigt måste låsrullen sticka ut tillräckligt mycket för att kunna fånga upp 

låsbanans rörelse från hisskorgen, men hålla sig inom tröskelspringans gräns.  

Tjockleken av dörrlåsets kropp gäller även för att dörrlåset ska kunna komma in bakom den 

böjda plåten vid dörrkarmen, se Figur 14. Storleken på låset i bredd- och höjdled får inte heller 

vara för stort på grund av det lilla utrymmet. När mekanikerna ska montera dörrlåset får inte 

skruvarna i locket eller för infästningen i väggen vara placerade för nära kanten så att de inte 

kommer åt att skruva på grund av att den bockade plåten är i vägen. 

Mekanikerna måste kunna justera hur långt låsrullen som fångar upp låsbanan får sticka ut från 

dörrlåset. Detta för att hjulet ska kunna ställas in mot låsbanan så att den träffas korrekt. Hjulet 

bör även vara så tunt som möjligt för att det endast finns ett begränsat utrymme fram till 

hisskorgen. 
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När låsrullen har justerats in rätt måste det kunna fixeras på ett säkert sätt så att det inte flyttar 

på sig under användning. Även armen som låsrullen sitter fäst i ska kunna justeras och fixeras. 

Det framgick även att montörerna egentligen vill behöva justera så lite som möjligt på låset. Men 

om det är nödvändigt ska det kunna gå att stå på taket på hisskorgen och justera låset där det är 

lätt att komma åt.  

Mekanikerna behöver även kunna justera låset i sidled för att ställa in hur långt ut kolven ska 

slå. Därför finns det önskemål om att hålen för infästning är långsmala så att låset går att 

justeras i sidled även fast bultarna satts fast. 

Låset ska helst passa i de skruvhål som det gamla hisslåset satt i. Ibland måste mekanikerna 

borra och gänga nya hål eller använda en anpassningsplåt. 

Alla skruvar och brickor som behövs för att montera låset bör följa med i en påse tillsammans 

med låset. Det skulle underlätta monteringen och slippa ödsla tid på att leta efter rätt tillbehör 

eller i värsta fall åka iväg till en butik och köpa. 

Mekanikerna vill inte själva behöva göra ändringar på låset som gör att det kan passa till 

antingen höger eller vänsteröppnade dörrar. Men för andra mekaniker skulle det kunna gå bra 

så länge det tar under fem minuter att ändra. 

6.2.2 Funktionsaspekter 

Mekanikerna uttryckte en önskan om att hitta en annan lösning än att borra fast en magnet i 

dörren. Denna magnetlösning var krånglig och ibland hälsofarlig att installera och fungerade 

sällan på första försöket utan krävde en hel del problemlösning. Ibland kunde det ta en timme 

eller mer bara för att få magnetavkännaren att fungera hjälpligt. 

I de fall schaktdörren har en motordriven dörröppnare vill mekanikerna att låset ska kunna 

utrustas med kolvövervakning som kontrollerar även när kolven är i indraget läge. Om låset inte 

har denna utrustning kan de ibland behöva byta till ett annat lås eller köpa exempelvis en 

mikrobrytare och installera en egen lösning som uppfyller denna funktion. 

6.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är en sammanställning av de krav som tolkats utifrån datainsamlingen, 

samt från standarden SS-EN-81-1. Kravspecifikationen kan ses i Bilaga 1.  
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7 Konceptutveckling  

I detta kapitel presenteras arbetet med att ta fram koncept på hur ett dörrlås skulle kunna 

fungera för att uppfylla kravspecifikationen. 

7.1 Metod 

Metoden för att utveckla konceptet grundar sig i integrerad produktutveckling och en 

tillämpning av DFM och DFA. Det innebär att idéerna och koncepten utvecklas för att anpassas 

mot både användarna och produktionen. Feedback gavs från både tillverkare och användare så 

att de iterativt kunde utvecklas. 

7.1.1 Funktionsindelning 

Först gjordes en funktionsindelning av dörrlåsets olika beståndsdelar. Dessa delar verkar 

samfällt för att huvudfunktionen ska uppnås. Indelningen gjordes dels genom analys av 

datainsamlingen, men även genom undersökning av konkurrenters dörrlås för att identifiera 

vilka funktioner som måste finnas i dörrlåset. 

7.1.2 Idé- och konceptgenerering 

Idéerna under idégenereringen gjordes utifrån metoden som grundar sig i DFM, se avsnitt 2.8.1. 

De olika funktionerna identifierades och idéerna baserades på delfunktionerna. Sammanlagt 

togs mellan 5 – 15 olika lösningsförslag fram för varje delfunktion. Idéerna utgick ifrån olika 

tillverkningsmetoder för att sätta fokus på bästa tillverkningsmetod.  

Ständig kontakt hölls med de olika tillverkarna för att diskutera olika möjliga 

tillverkningsmetoder. Vid många tillfällen gav tillverkarna själva förslag på alternativa 

tillverkningsmetoder eller andra tillverkare som hade en passande tillverkningsmetod. 

7.1.3 Uppföljning och utvärdering av koncept 

Kontinuerlig kontakt hölls med hissmekanikerna och hisskonstruktören under hela 

projektarbetet för att få feedback och svar på olika frågor och problem som uppstod. 

Under en workshop med 4 deltagare vidareutvecklades även de olika idéerna och nya 

infallsvinklar och metoder framkom. Denna workshop bestod av personer med olika 

ingenjörsteknisk kompetens. De kompetenser som fanns representerade var utöver författaren 

en civilingenjör inom elektroteknik, en civilingenjör inom fordonsteknik och en konstruktör med 

stor erfarenhet från hissindustrin.  Detta gjorde att gruppsammansättningen blev 

tvärfunktionell och att alla kunde bidra med olika kunskap i konceptutvärderingen.  

7.1.4 Val av koncept 

För att kunna jämföra de olika koncepten på ett systematiskt och objektivt sätt användes Pugh’s 

matrismetod för jämförelse av koncepten. Denna gjordes med inriktning på olika 

tillverkningsmetoder för att jämföra vilken metod som var mest lämplig. 

Valet av preliminära koncept för de olika delfunktionerna gjordes under workshopen. De 

principlösningarna för varje funktion som bäst bidrog till huvudfunktionen lyftes fram. De olika 

lösningarna sattes sedan samman till ett koncept baserat på de olika funktionslösningarna. 

Resultatet av detta arbete presenteras i avsnitt 7.4. 
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En uppföljning av det valda konceptet gjordes även i en efterföljande fokusgrupp tillsammans 

med de tio hissmekaniker och arbetsledaren för modernisering som tidigare deltagit under 

datainsamlingen för att få nya synpunkter och konstruktiv kritik på slutkonceptet. 

7.2 Fördjupad konkurrentanalys 

För att skapa en uppfattning om vilka tillverkningsmetoder som är förekommande för dörrlås 

gjordes en noggrannare utvärdering av utvalda konkurrerande dörrlås. Olika 

tillverkningsföretag kontaktades för att få en ungefärlig uppgift om vad olika delar till ett dörrlås 

kan kosta. Det ger en uppfattning om vilken prisklass tillverkningskostnaden för olika delar bör 

förhålla sig till för att kunna konkurrera om priset. Det gav också en uppfattning om vilka delar 

som kostar mest att tillverka och där fokus kan läggas för att minska tillverkningskostnaden. 

7.3 Delfunktioner 

Genom att dela upp produkten i olika delfunktioner gavs en bra överblick över vilka funktioner 

som måste finnas för att uppfylla huvudfunktionen. Dessa delfunktioner måste även kunna 

samspela för att bidra till helhetsfunktionen. I Figur 19 visas funktionsindelningen för dörrlåset.  

 

 

Samspelet mellan de sex olika funktionerna illustreras i Figur 20 nedan. Här visas kopplingarna 

som måste finnas mellan de olika funktionerna. 
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Figur 19. Funktionsindelning av dörrlåset. 

Figur 20. Funktionernas inbördes kopplingar. 
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Inneslutningen (1) är en central funktion för dörrlåsets andra funktioner och alla funktioner är 

på något sätt kopplade till denna funktion.  

Nödöppningen (4) måste naturligtvis kopplas till förregling av dörren (3), men även till 

kraftöverföringen till kolven (2), eftersom nödöppningsnyckelns kraft ska kunna överföras 

direkt till kolven.  

Kolvövervakningen (5) måste även ha koppling till förreglingen (3), eftersom den enligt 

standarden måste vara fäst direkt på kolven. 

7.3.1 Inneslutning av komponenter 

Inneslutningen utgörs i grund och botten av en mer eller mindre fyrkantig kropp. Eftersom 

dörrlåset sitter inuti hisschaktet finns inga krav på att det ska vara estetiskt tilltalande, istället 

kan fokus läggas på funktionen. 

Funktion 

Inneslutningen har som funktion att rama in komponenterna och det utgör stommen för hela 

konstruktionen. Alla produktens komponenter fästs i inneslutningen eller påverkas något sätt av 

utformningen. Det är inneslutningens storlek som utgör dörrlåsets yttre mått. De yttre måtten 

begränsas i kravspecifikationen. Innanför måste tillräckligt utrymme finnas för att alla 

komponenter ska få plats och kunna fungera som de ska. Infästningen av dörrlåset sker även i 

inneslutningen och görs genom att bultar skruvas in i schaktväggen och håller dörrlåset på plats. 

Det måste även vara tillräckligt tätt för att inte damm och partiklar ska ta sig in och störa 

funktionen hos komponenterna inuti.  

Inneslutningen ska även skydda komponenterna från slag och stötar. En viktig funktion är även 

att ta upp de krafter som uppstår på kolven. 

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

Enligt den fördjupade konkurrentanalysen i avsnitt 7.2 visade det sig att inneslutningen är den 

mest kostsamma av delfunktionerna. Den måste vara gjord i metall eller förstärkt med metall. 

Att välja en bra tillverkningsmetod kan göra stor skillnad i tillverkningskostnad och är därför 

avgörande för hur mycket det kommer att påverka den totala tillverkningskostnaden. 

De tillverkningsmetoder som här tas i beräkning är gjutning, svetsning, strängpressning och 

bockning/stansning. För en mindre provserie är det önskvärt att undvika stora initialkostnader i 

form av exempelvis verktyg för tillverkningen, eftersom prisutslaget per detalj då blir högt. 

Med svetsning kan de mest nödvändiga delarna svetsas fast på en bottenplatta i järn där 

exempelvis krafterna måste tas upp eller övriga komponenter fästas, se konceptet i Figur 21. Ett 

täckande skyddslock i plast täcker sedan komponenterna. Svetsstommen kan göras genom 

manuell svetsning eller genom exempelvis lasersvetsning (Permanova, 2012). Genom svetsning 

behöver inget verktyg tillverkas, däremot blir de rörliga kostnaderna per detalj högre. Det kan 

även uppstå spänningar i materialet som påverkar måtten och hållfastheten. Detta kan 

exempelvis ha inverkan på det genomgående hålet för kolven där det är viktigt att de 

motstående hålen är centrerade mot varandra. 
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Figur 21. Chassikoncept baserat på svetsning.  

Med gjutning kan komplexa geometrier med hög noggrannhet tillverkas i höga volymer. 

Materialet kan vara aluminium, gjutjärn eller någon form av zink-legering som har bra 

mekaniska egenskaper. Att tillverka inneslutningen genom gjutning innebär dock stora 

investeringar på uppemot flera hundra tusen kronor för formverktyg. Beräknat på den mindre 

provserien på 200 detaljer skulle styckkostnaden bli väldigt hög, vilket talar emot denna 

tillverkningsmetod. På längre sikt med större volymer kan denna tillverkningsmetod vara ett 

alternativ. 

Bockning och stansning är en produktiv 

tillverkningsmetod för plåtbearbetning. Det kan 

göras billigt och i stort antal i automatpressmaskiner. 

Detta kan dock behöva specialtillverkade verktyg. På 

längre sikt kan det bli mer aktuellt när geometrin är 

fastställd. Bockning och stansning som 

produktionsmetod kan även innebära att en del av 

funktionen går förlorad på grund av krav på goda 

toleranser, exempelvis för hålen som även här måste 

vara centrerade mot varandra. Ett koncept baserat på 

bockning kan ses i Figur 22.  

Strängpressning är en metod där ett stort 

aluminiumstycke på uppemot flera hundra kilo 

upphettas och pressas genom ett profilverktyg, se 

Figur 23. På detta sätt formas aluminiumet till en lång 

profil (SAPA, 2012a). Denna metod är effektiv och 

kan ge en komplex geometri i stora volymer till låg 

tillverkningskostnad. Metoden ger goda toleranser 

och kan ge en komplicerad geometri som inte 

behöver efterbearbetas. Det kräver dock 

verktygsinvestering. Profilen kan endast skapas i två 

dimensioner och är densamma längs hela profilen, se 

Figur 24. För att använda denna metod för 

Figur 22. Koncept baserat på bockning. 

Figur 23. Strängpressning. 
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inneslutningen kan detaljen behöva efterbearbetas och även kompletteras med ytterligare 

detaljer för att slutas i sidorna, se ett koncept med strängpressning i Figur 24. 

                    

Figur 24. T.v. En strängpressad aluminiumprofil. T.h. Koncept för strängpressad profil till chassi. 

Monteringsaspekter 

Eftersom schaktdörrarna kan ha gångjärnen på antingen höger eller vänster sida om dörren kan 

inneslutningen behöva anpassas för att låsa dörren från höger eller vänster sida. Dörrlåset kan 

behövas i två olika utföranden: högeranpassat och vänsteranpassat.  

För att anpassa konstruktionen efter montering är det bra att försöka hålla nere antalet 

ingående komponenter (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). Genom att konstruera 

inneslutningen så att samma komponent kan användas till båda modellerna behöver inte två 

olika varianter tillverkas. Detta skulle innebära betydande kostnadsbesparingar eftersom 

inneslutningen är den enskilt dyraste komponenten av funktionerna i dörrlåset. 

7.3.2 Överföring av kraft till kolven 

Funktion 

Denna funktion börjar med låsrullen som fångar upp kraften från låsbanan. Syftet är att kraften 

ska föras vidare från hjulet och transporteras fram till kolven som ska föras ut och in från låset. 

För att uppfylla denna funktion kan flera olika komponenter behövas för att kunna leda vidare 

kraften i olika steg, se konceptet i Figur 25.  

Denna funktion måste anpassas till låsrullen, eftersom den måste kunna justeras. När hjulets 

position justerats in måste det även kunna fixeras för att inte positionen ska ändras. 
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Figur 25. Överföring av kraften från hjulet till en linjär rörelse mot kolven. 

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

Eftersom funktionen innehåller flera olika komponenter underlättar det ur 

produktionssynpunkt om de olika geometrierna hålls så enkla som möjligt. En möjlighet är att 

använda sig av plåt och med hjälp av vattenskärning eller laserstansning skära ut konturer. 

Detta kan göras med hög noggrannhet i avancerade tillverkningsmaskiner. Vattenskärning görs 

genom att en vattenstråle med högt tryck och ett sliptillsatsmedel skär genom materialet 

(Alutrade, 2012). Det kan göras med hög precision och genom att utnyttja metoden optimalt kan 

det göra att ytterligare bearbetning inte behövs. Om profilerna behöver bockas måste det ske 

efteråt. 

Stansning av enkla och raka geometrier kan också tillämpas utan att verktyg behöver tillverkas. 

Även mer komplexa geometrier och bockade profiler kan göras samtidigt med denna metod, 

men kräver då att speciella stansverktyg tillverkas. Detta kan konkurrera ut vattenskärning i 

högre volymer. 

Att använda vanligt industristål till axlar är billigt och ger goda mekaniska egenskaper. Att 

tillverka genom svarvning är fördelaktigt metod för detta. Arbetsstycket roterar då och 

materialet bearbetas effektivt med skärspetsar som avlägsnar material. 

7.3.3 Förregling av dörren 

Funktion 

Dörren måste förreglas av kolven som säkerställer att dörren inte kan öppnas. Den måste vara 

tillverkad i ett material med goda mekaniska egenskaper och konstruerad med tillräckliga 

dimensioner för att motstå de krafter som den utsätts för. 

Kolvövervakningen måste enligt standarden kunna fästas direkt i kolven. Kraftöverföringen till 

låsrullen måste kunna tas upp av kolven. Därför underlättar det om kolven konstrueras så att 

nyckelkomponenter från kraftöverföringen till kolven också ska kunna fästas i kolven.  

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

Att tillverka kolven som en rak cylinder skulle innebära att det går att använda sig av en 

rundstång som köps med rätt diameter från början. Det betyder att mindre material behöver tas 

bort i bearbetningen. Med en kolv av mässing erhålls goda materialegenskaper, kolven utsätts 
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inte för korrosion och materialet har bra mekaniska egenskaper. Svarvning är en 

tillverkningsmetod som inte kräver initiala investeringskostnader och de löpande 

tillverkningskostnaderna är inom en rimlig nivå. 

7.3.4 Nödöppning 

Funktion 

Dörrlåset ska kunna öppnas med en speciell nyckel från utsidan av hissen. Dörrlåset måste 

därför ha denna funktion som överrensstämmer med nyckelns gränssnitt. Med en vridande 

rörelse av nyckeln ska dörrlåset kunna låsas upp.  

Nödöppningstriangeln bör sitta i direkt kontakt med den funktion som överför kraften till 

kolven. En möjlighet är att funktionen integreras med någon av komponenterna i 

kraftöverföringen så att kraften även kan appliceras direkt till kolven med hjälp av nyckeln.  

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

Likt kolven kan nödöppningsaxeln göras av en rundstång, men med vanligt industristål som 

material och som svarvas till rätt geometri. Det triangelformade gränssnittet kan göras genom 

att fräsa ut triangeln i axelns ena ände, se Figur 26. Det gör att axeln kan vridas direkt av nyckeln 

och på så sätt överföra kraften direkt till kolven med hjälp av nyckeln. 

 

Figur 26. Urfräst nödöppningstriangel på axeln till kraftöverföringen. 

7.3.5 Kolvövervakning 

Funktion 

Kolvövervakningen ska kontrollera när kolven befinner sig i utslaget läge. Övervakningen måste 

baseras på kolvens rörelse och måste sitta fast direkt på kolven, se ett koncept i Figur 27.  

Kolvens slaglängd måste begränsas för att den inte ska 

kunna förstöra komponenter i kolvövervakningen eller 

slå ut för långt och hamna ur position i dörrlåset. Därför 

måste slaglängden begränsas till ett visst intervall. En 

ytterligare aspekt är det metalliska klingande som kan 

uppstå när kolven slår ut. Därför är det bra om ljudet 

dämpas av något slags stopp i dämpande material. 

Kretsen måste vara isolerad för att inte ström ska kunna 

ledas vidare till dörrlåset. Kontaktytorna måste ha bra 

ledningsförmåga för att elektricitet ska kunna föras Figur 27. Tvångsbrytande osluten krets som sluts 
av en kortslutningsbrygga. 

Kortslutande 
brygga 

Elektriskt 

isolerad arm 
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genom kretsen. God kontakt mellan ytorna i kontaktpunkterna kan göras genom att de pressas 

mot varandra med en kraft. Kontaktytorna måste även tvingas isär av en tvångsbrytande kraft.  

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

För att denna elektriska krets ska vara elektriskt isolerande kan de elektriska komponenterna 

fästas på en stomme som består av ett material som inte kan leda ström. Genom att tillverka 

stommen i plast kan detta uppfyllas. Det kan kräva gjutning och då behövs vissa investeringar i 

plastformverktyg.  

Kontaktytorna måste ha bra ledningsförmåga och att använda koppar ger god ledningsförmåga. 

Om bättre ledningsförmåga behövs kan kontaktytorna förädlas, exempelvis med en 

silverbeläggning. 

Kolvens utslag skulle även kunna göras med elektriska brytare, så kallade mikrobrytare eller 

rullbrytare, se Figur 28. Genom att använda sig av färdigtillverkade brytare kan de köpas direkt 

av återförsäljare. De olika givartyperna fungerar på olika sätt och det krävs att funktionen 

godkänns som tvångsbrytande för att den ska få användas i kolvövervakningen.  

 

Figur 28. T.v. kolvövervakning med mikrobrytare i ändlägena. T.h. rullbrytare. 

7.3.6 Dörrövervakning 

Funktion 

Dörrövervakningen måste finnas i dörrlåset och ska fungera felfritt.  Den måste samspela med 

dörren för att på något sätt ge en försäkran om när den är ordentligt stängd. 

Eftersom en elektrisk signal ska kunna skickas till styrsystemet från dörrövervakningen måste 

funktionen innehålla elektriska komponenter.  

Tillverkningsmetoder och lösningsförslag 

Övervakningen skulle kunna göras genom att kolvens slaglängd begränsas av ett hinder när den 

träffar hålet i dörrbladet, se konceptet med koppen i Figur 29. Om koppen stoppar kolven vid ett 

visst djup i hålet i dörrbladet skulle det göra att kolven kan slå ut i två olika längder. Med någon 

slags avkännare kan man avgöra om kolven träffat koppen i dörrbladet eller inte. Två situationer 

kan alltså uppstå: I position 1 träffar kolven korrekt i dörrbladet och stöter i koppen, vilket gör 

att signal skickas. I position 2 har kolven inte träffat dörren och har därför inte stoppats av 

koppen och ingen signal skickas. 
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Figur 29. Ett koncept för dörrövervakning med en kopp som skruvas in i hålet i dörrbladet. 

7.4 Utvärdering av funktioner 

De olika funktionslösningarna utgör delkoncept som kan sättas samman till huvudkoncept. En 

mängd lösningsförslag fanns för varje delfunktion och för varje tillverkningsmetod. Varje 

funktion utvärderades separat och de olika delkoncepten jämfördes metodiskt för att kunna 

välja ut de bästa lösningarna till slutkonceptet.  

7.4.1 Workshop 

För att utvärdera koncepten för de olika funktionslösningarna genomfördes en workshop 

bestående av fyra personer med tvärfunktionell kompetens inom ett ingenjörstekniskt område. 

De olika kompetenserna representerade vid denna workshop bidrog till att koncepten kunde 

utvärderas utifrån olika perspektiv. De olika koncepten jämfördes och olika 

tillverkningsmetoder diskuteras. De koncept som bäst bidrog till huvudfunktionen valdes ut. 

7.4.2 Pugh’s metod 

De olika koncepten baserade på funktionen kan jämföras i en matris. Detta gjordes främst med 

inriktning på tillverkningsmetod. I vissa fall kunde lösningar väljas bort direkt om de innebar 

alltför höga tillverkningskostnader eller var svåra att realisera.  

En jämförelse och utvärdering av koncepten för inneslutningen av komponenter gjordes i en 

Pugh-matris, se Tabell 1 nedan. Dessa utvärderades främst för att välja bästa produktionsmetod. 

De olika koncepten och tillverkningsmetoderna som representeras i tabellen beskrivs i avsnitt 

7.3. 

Tabell 1. Pugh-matris för utvärdering av koncepten för inneslutning av komponenter. 

Pugh-matris för Inneslutning av komponenter 

Kriterier Viktning Bockning Svetsning Gjutning Strängpressning 

1. TK* - rörliga 4 2 2 4 4 

2. TK - fasta 5 5 5 1 3 

3. Tillverkningsbarhet 4 3 3 5 4 

4. Funktion 5 2 3 5 4 

5. Toleranser 4 2 3 4 5 

6. Bidrag till helheten 5 2 3 5 5 

Slutsumma  73 87 107 112 
           * Tillverkningskostnad  

Koppens profil sedd 

från sidan 

(1) Kolven träffar koppen i 

dörrbladet, signal skickas 

(2) Kolven hindras inte av 

koppen, ingen signal skickas 
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Kriterierna viktas på en skala från ett till fem efter deras inbördes betydelse. Varje koncept 

bedömdes sedan efter hur väl de uppfyllde kriteriet på en skala från ett till fem. Slutsumman 

beräknas genom att varje kriterium multipliceras med siffran för hur väl det uppfylls av varje 

koncept. 

Konceptet som baserades på strängpressning som tillverkningsmetod åstadkom den högsta 

slutsumman. Anledningen var att kostnaden per detalj kunde hållas nere på grund av den 

effektiva tillverkningsmetoden. Trots att det krävdes verktyg är det relativt billigt att tillverka 

jämfört med exempelvis gjutning. Måttnoggrannheten i strängpressning var också avgörande.  

Kolvövervakning 

Tillverkningsmetod har stor betydelse, men lösningarna har naturligtvis minst lika stor 

påverkan för konceptet. För funktionen kolvövervakning gjordes även en Pugh-matris baserad 

på tre utvalda koncept, se Tabell 2 nedan. De tre olika koncepten som jämfördes var lösningar 

för att säkerställa övervakningen av kolven. Dessa koncept finns beskrivna i avsnitt 7.3.5. 

Tabell 2.  Pugh-matris för kolvövervakning. 

Pugh-matris för kolvövervakning 

Kriterier   Viktning Rullbrytare Mikrobrytare i 
ändlägen 

Osluten krets med 
kortslutningsstift 

TK – rörliga  4 3 4 4 

TK – fasta 5 5 5 2 

Tvångsbrytande 5 4 4 5 

Funktion 5 3 4 5 

Bidrag till helheten 4 4 3 5 
Slutsumma  88 93 96 

 

Anledningen till att den elektriska kretsen med det kortslutande stiftet vann var på grund av att 

samma elektriska krets kunde användas till både kolvövervakningen och dörrövervakningen. 

Hur detta fungerar beskrivs utförligare i avsnitt 0. Det innebär att färre komponenter behöver 

tillverkas för att uppnå samma funktion. Trots att det behövs verktygsinvesteringar till 

plastformar kan lösningen minska den totala tillverkningskostnaden. Med detta koncept 

behöver inga magneter borras in i dörren för att uppfylla dörrövervakningen.  
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7.5 Slutkoncept 

De utvalda koncepten till delfunktionerna sattes samman till slutkonceptet i Figur 30. 

 

Figur 30. Slutkonceptet av dörrlåset. 

Inneslutningen av komponenterna valdes att göras med en chassistomme som tillverkas med 

strängpressning. På de öppna sidorna sätts plåtar och på ovansidan ett genomskinligt lock av 

plexiglas.  

Till överföringen av kraft till kolven valdes en konstruktion med vevarmar kring en axel. 

Vevarmarna kommer att tillverkas genom vattenskärning och axlarna tillverkas genom 

svarvning.  

Förreglingen av dörren görs med en cylindrisk rak kolv i mässing, där kolvövervakningen och 

funktionen för kraftöverföringen fästs direkt på kolven.  

Nödöppningen görs genom att det triangelformade gränssnittet fräses ut i änden på axeln enligt 

Figur 26.  

Både dörrövervakningen och kolvövervakningen baseras på samma elektriska krets. Fördelen att 

de baseras på samma elektriska krets är att det då går att ersätta två elektriska kretsar med en 

utan att funktionen försämras. Den elektriska kretsen görs genom en konstruktion av en 

isolerad plaststomme med fjädrande kontaktbleck. Dörrövervakningen kommer att göras genom 

en kopp som fästs i hålet i dörrbladet.  

  

Inneslutning av 

komponenter 

Elkrets för 

övervakning 

Överföringen av 

kraft till kolven 

Dörrövervakning 

Nödöppning 

Förregling av 

dörren 

Kolvövervakning 
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8 Prototypframtagning 

Prototypframtagningen beskriver processen av det fortsatta arbetet med slutkonceptet. I 

kapitlet konstrueras alla dörrlåsets detaljer och det bestäms vilka fästelement som ska användas 

för att sammankoppla alla komponenter. Dörrlåset består sammanlagt av 35 olika komponenter 

inklusive fästelement, samtliga redovisas i förteckningen i Bilaga 2. I Figur 31 visas den 

resulterande 3D-modell av dörrlåset som beskriver de ingående komponenterna. 

 

Figur 31. En sammansättning av dörrlåsets delar i en Assembly. 

 

 1) Låsrulle 11) Rörnitar 

 2) Axel till låsrulle 12) Gängpressande skruvar 

 3) Arm till låsrulle 13) Chassistomme  

 4) Stoppskruv 14) Kolvförararm  

 5) Nödöppningsaxel 15) Koppen  

 6) Bottenplatta 16) Kolv  

 7) Stopplugg 17) Kortslutande brygga  

 8) Stålfjäder 18) Isolerad plaststomme  

 9) Isolerad plastarm 19) Fjädrande bleck  

 10) Flatstift bockade 20) Bult för infästning  
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8.1 Metod 

8.1.1 Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktionen gjordes genom 3D-modellering i CAD med en studentversion av CAD-

programmet Solid Edge. Det valda konceptets ingående komponenter konstruerades och sattes 

parallellt samman i en Assembly för att se hur de olika geometrierna samspelade.  

Varje komponent konstruerades och iterativa förbättringar gjordes varefter kunskapen ökade 

om produktens delar och de olika tillverkningsmetoderna. Detta kunde göras genom att prata 

direkt med tillverkaren och föra diskussioner kring tillverkningsanpassning och förbättringar.  

8.1.2 Prototypframtagning 

De olika delarna som konstruerats skickades till olika underleverantörer i form av ritningar eller 

CAD-filer för att kunna få offert med prisuppgift från olika företag. Därefter kunde den 

leverantör som erbjöd bästa produktionsmetod och bästa pris för detaljen väljas ut. Företagets 

tidigare kontakter och underleverantörer kontaktades i främsta hand, men även vissa externa 

kontakter utanför företagets kontaktnät valdes ut. 

8.2 Detaljkonstruktion 

När slutkonceptet valts börjar arbetet med att fastställa exakt hur varje komponent ska utformas 

och tillverkas, vilket material som ska användas och vilken underleverantör som bäst uppfyller 

detta.  

Avsnittet beskriver hur de olika detaljerna konstruerats och i vissa fall exempel på vilka iterativa 

förbättringarna som gjorts. Detaljkonstruktionen av delarna presenteras efter 

funktionsindelningen i Figur 19 i avsnitt 7.3 för de komponenter som ingår i varje funktion.  
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8.2.1 Inneslutning av komponenter 

Chassistomme (Bilaga 2, ruta 1.1) 

För inneslutningen av komponenterna utgörs grunden av den strängpressade chassistommen. 

Vid detaljkonstruktionen av denna chassistomme gjordes omfattande ändringar mot hur det var 

tänkt i slutkonceptet, vilket är resultatet av den iterativa utveckling och samarbetet med 

tillverkaren. Den mest betydande ändringen var att profilen utgår från ovansidan istället för från 

sidan. Jämför slutkonceptet i Figur 30 med Figur 32 nedan. 

 

Figur 32. Den strängpressade profilen utgår ifrån ovansidan. 

Anledningen till att chassistommen ändrades så drastiskt var på grund av problem med att fästa 

de andra komponenterna i den enkla utformningen av slutkonceptets chassistomme (Figur 30). 

Med strängpressning kan komplexa geometrier utformas och därför vidareutvecklades stommen 

för att i högre grad kunna utnyttja tillverkningsmetodens fördelar, vilket enligt Eureka (1994) är 

en viktig aspekt inom DFM. Med de noggranna toleranserna i strängpressning kan behovet av 

efterbearbetning minska. Genom att den strängpressade profilen utgår ifrån ovansidan istället 

kunde fler funktioner med strängpressning utnyttjas. Med hjälp av tillverkarens hjälpmedel för 

konstruktionsanpassning mot strängpressning, handbok för konstruktörer (SAPA, 2012b), 

gjordes följande förbättringar: 

 Slutna hål öppnades upp med en 60 graders vinkel 

 Hålen för infästning gjordes som avlånga spår 

 Skarpa hörn och kanter rundades av med en radie 

 Väggtjockleken minskades runtom 

 Borrade och gängade hål ersattes med skruvfickor.  
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Resultatet av förbättringarna kan ses i Figur 33. Med genomgående skruvfickor kunde både 

locket fästas från ovansidan och bottenplatan från undersidan i samma skruvfickor. Till 

skruvfickorna går det att använda självgängande skruvar istället för att behöva borra och gänga 

hål, vilket besparar ett tillverkningsmoment. Även det halvöppna hålet för nödöppningsaxeln 

kan utformas med hög noggrannhet och behöver ingen efterbearbetning. De avlånga hålen 

lämnar plats för bultinfästning och ger justermån i sidled.  

 

Figur 33. Strängpressad och bearbetad chassistomme i aluminium. 

Alternativ til lverkningsmetod för prototyp 

Trots att detaljen konstruerats för strängpressning valdes dock en alternativ tillverkningsmetod 

för prototypen. Anledningen till detta är att det krävs verktyg för att kunna tillverka detaljen 

med strängpressning. När leverantören konstruerat ett verktyg kan inte ändringar av verktyget 

göras, utan att behöva ta fram ett helt nytt verktyg från grunden. För att kunna utvärdera 

chassistommen i prototypen och göra ändringar valdes istället ett annat material och en 

alternativ tillverkningsmetod till prototypen. Chassistommen gjordes hos en prototypverkstad 

specialinriktad på prototyptillverkning.  

Den alternativa tillverkningsmetoden hos prototypverkstaden innebar friformstillverkning i 

plast, med en metod som kallas selektiv lasersintring (SLS). SLS är en teknik med en 3D-printer 

som bygger upp modellen i tunna plastskikt på varandra om 0,1 mm tjocklek. Varje skikt formas 

med laser som värmer aktuella områden och bygger på så sätt upp detaljens geometri. Plasten 

som används har goda mekaniska egenskaper och motsvarar ungefär en tredjedel av den hos 

aluminium. På detta sätt kan chassistommens funktion ändå utvärderas i prototypen och 

dörrlåsets övriga komponenter fästas i chassistommen. Strängpressning kommer dock att 

användas i den framtida produktionen när geometrin är fastställd. 

Bottenplatta (Bilaga 2 – 1.2) 

Bottenplattan skärs ut ur en 2 mm tjock aluminiumplåt genom vattenskärning. Bottenplattan 

placeras i en försänkning i chassistommens undersida så att den inte ska sticka ut på 

undersidan, se Figur 34.  

Halvöppet hål för nödöppningsaxeln 

Skruvfickor för självgängande skruv 

Avlånga spår för infästning 
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Figur 34. Urfräst spår i chassistommens undersida för bottenplattan. 

Försänkningen i chassistommen görs genom en urfräsning som är något djupare än 

bottenplattans tjocklek ifall skruvarna för att fästa bottenplattan sticker ut. Skruvhålen där 

bottenplattan fästs i chassistommen är försänkta för att de försänkta skruvskallarna ska sticka 

ut så lite som möjligt. Bottenplattan har även gängade hål för att delar till säkerhetskretsen ska 

kunna fästas direkt på bottenplattan. 

Lock (Bilaga 2 – 1.3) 

Locket tillverkas i en 2 mm tjock plexiglasskiva. Locket är helt genomskinligt för att inspektion 

av låsets komponenter ska kunna göras. Konturerna skärs ut för att passa chassistommen och 

för att skruvarna ska kunna skruvas in i skruvfickorna på chassistommen. 

Gummigenomföring till kabel (Bilaga 2 – 1.8) 

För att koppla in elektroniken måste en kabel kunna föras in genom chassistommens ena 

kortsida. Hålet har vassa kanter och för att skydda kabeln från nötning och för att täta 

runtomkring används en gummigenomföring i hålet. Denna komponent går att köpa in från 

återförsäljare och hålet i chassistommen har därför anpassats efter de detaljer som finns att 

beställa.  

Fästelement 

 Gängpressande skruv, försänkt 4,2 x 9,5 mm (Bilaga 2 – 1.4) 

 Gängpressande skruv, 4,2 x 9,5 mm (Bilaga 2 – 1.5) 

 Bult, M6 x 35 mm (Bilaga 2 – 1.6) 

 Bricka, M6 6,4 x 12 x 1,5 mm (Bilaga 2 – 1.7) 

8.2.2 Överföring av kraft till kolven 

Låsrulle (Bilaga 2 – 2.1) 

Hjulet till låsrullen köps in av återförsäljare och är gjorda i nylon (PA). Dessa är 

standardkomponenter och görs i stort antal, vilket gör inköpspriset lågt. Hjulen som köps in är 

dimensionerade för cirka 30 till 40 kilo, vilket är tillräckligt för att klara låsbanans kraft på 7 kg. 

Arm låsrulle (Bilaga 2 – 2.3) 

I armen till låsrullen fästs två axlar: axeln till låsrullen och nödöppningsaxeln, se ruta 2 i Bilaga 3. 

Armen ska även kunna vridas runt 360 grader runt nödöppningsaxeln samtidigt som positionen 

måste kunna låsas fast när rätt position ställts in. Även axeln till låsrullen måste kunna fixeras. 
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Fixering av båda axlarna görs i denna komponent genom att stoppskruvar skruvas in från sidan 

och låser fast axlarna, se Figur 43.  

För att stoppskruvarna ska kunna skruvas in från sidan måste armen vara tillräckligt tjock för 

att hålen ska kunna borras och gängas från sidan. Tjockleken är 8 mm och tillverkas genom 

vattenskärning i plåt med kompletterande borr- och gängning för stoppskruvarna.  

Axel låsrulle (Bilaga 2 – 2.2) 

Axeln till låsrullen har anpassats efter de standardiserade hjulen som köps in från återförsäljare. 

Hela axeln till låsrullen tillverkas av en gängstång som svarvas av på toppen där hjulet träs på.   

Kolvförararm (Bilaga 2 – 2.4) 

Kolvförararmen ska fästas i axeln till nödöppningen (ruta 2 i Bilaga 3) och ska överföra den 

roterande rörelsen till en linjär rörelse som för kolven fram och tillbaka, se Figur 35 nedan. 

 

Figur 35. Tangenten till armens roterande rörelse flyttar kolven linjärt. 

Eftersom den roterande rörelsen inte ger upphov till en helt linjär rörelse är hålet avlångt där 

kolven förs fram och tillbaka. I hålet på kolven sätts en hålpinne som gör att armen kan föra 

kolven fram och tillbaka, se Figur 36. Diametern på kolvförararmens avlånga hål är större än 

hålpinnens diameter och det gör att hålpinnen kan flyttas längs spåret när armen vrids.  

Armens utformning gör också att kolvens slaglängd begränsas. De utstickande delarna gör att 

armen tar i chassistommens vägg och dämpas av stoppluggarna på båda sidor om armen. Armen 

och stoppluggarna är konstruerade så att kolvens slaglängd blir 20 mm. 

Kolvförararmens konturer skärs med hjälp av vattenskärning ut ur en 2 mm tjock plåt. 

Utformningen av kolvarmen gör att all bearbetning kan göras med vattenskärning.  

Stopplugg (Bilaga 2 – 2.8)  

Stoppluggarna ska sitta fästa i chassistommens sidor på båda sidor om kolvförararmen, se Figur 

35. Pluggen ska även dämpa det metalliska klingandet när kolvförararmen slår i ändlägena. För 

att uppnå dämpeffekten måste den göras av gummi eller ett gummiliknande material. Det 

innebär att den tillverkas genom plastformgjutning. För att kunna ta fram detaljen till 

prototypen görs den dock av 3D-printer med SLS-metoden som beskrivits ovan i avsnitt 8.2.1. 

Istället för plast används ett gummiliknande material. 

 

Stoppluggar 

Kolvförararm 

Avlångt hål 

Hålpinne 
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Fästelement 

 Hålpinne, 5 x 14 mm (Bilaga 2 – 2.5) 

 Starlock push-on fastener, 6 mm (Bilaga 2 – 2.6) 

 Stoppskruv M5 x 12 mm (Bilaga 2 – 2.7) 

8.2.3 Förregling av dörren 

Kolv (Bilaga 2 – 3.1) 

Utformningen av kolvens främre ände var rak i slutkonceptet. Det framkom dock under den 

utvärderande fokusgruppen av slutkonceptet att den bör göras sned. Det beror på att när 

mekanikerna öppnar dörren med nödöppning stannar kolven i utslaget läge. När de sedan ska 

stänga dörren vill de kunna smälla igen dörren fast kolven är ute. Med en snedställd fas i den 

främre änden trycks kolven in när dörren stängs och fjädrar ut när dörren stängts. 

För att kolven ska kunna interagera med andra funktioner bearbetas kolven med två frästa spår 

och ett hål i mitten. Där kan den isolerande plastarmen och kolvförararmen fästas i kolven med 

hjälp av en hålpinne, se Figur 36.  

 

Figur 36. Kolvförararmen och isolerande plastarmen fästs i kolven. T.h. tvärsnitt av kolven. 

Kolven tillverkas av 18 mm rundstång i mässing. Diametern på stången kan tillverkas med hög 

noggrannhet av materialgrossister. På detta sätt behöver inte stången svarvas ned till rätt 

diameter. 

Stålfjäder (Bilaga 2 – 3.2) 

Stålfjädern placeras runt kolven mellan chassiväggen och den isolerande plaststommen, se Figur 

31. Fjädern ger på så sätt upphov till en kraft som konstant försöker trycka ut kolven. När kolven 

trycks tillbaka komprimeras fjädern och det är då viktigt att fjädern inte komprimeras så att den 

blir helt stum. Avståndet är som lägst 12 mm då kolven är tillbakatryckt och fjäderns stumma 

längd måste vara under denna längd. 

Fjäderns innerdiameter måste även vara större än kolvens diameter för att fjädern ska kunna 

sitta runt kolven. Stålfjäderns innerdiameter är därför 18,6 mm. Den stumma komprimerade 

längden är 10 mm, vilket understiger 12 mm. Materialet är fjäderstål och trådtjockleken 0,9 mm. 
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8.2.4 Nödöppning 

Nödöppningsaxel (Bilaga 2 – 4.1) 

I nödöppningsaxelns ände görs en triangelformad urfräsning som passar nödöppningsnyckelns 

gränssnitt, se Bilaga 2 ruta 4.1. Det gör att nyckeln kan vrida axeln direkt och på så sätt dra 

tillbaka kolven. 

Urfrästa spår i axeln gör att kolvförararmens fyrkantiga hål kan fixeras i axeln. För att inte 

nödöppningsaxeln ska glida ur chassistommen finns svarvade spår i axeln som med låsringar 

förhindrar att axeln kan glida ur position, se Bilaga 3 ruta 4.  

Fästelement 

 Låsring, 14 mm (Bilaga 2 – 4.2) 

 Låsring, 12 mm (Bilaga 2 – 4.3) 

8.2.5 Kolvövervakning 

Isolerande plaststomme (Bilaga 2 – 5.1) 

Den isolerande plaststommen utgör basen till den elektriska kretsen för övervakning. På 

stommen fästs komponenterna till den oslutna kretsen, det vill säga de fjädrande kopparblecken 

och detaljerna till inkopplingen av kablarna, se Bilaga 3 ruta 3a. 

Stommen till kolvövervakningen måste vara gjord i ett elektriskt isolerande material för att inte 

ström ska kunna ledas vidare. Därför blir det nödvändigt att konstruera denna komponent i 

plast. Detaljen tillverkas genom plastformsprutning, vilket innebär att gjutform måste tas fram. 

Till prototypen används även här 3D-printning med SLS-teknik och samma plast som i för 

chassistommen i avsnitt 8.2.1. 

Isolerande plastarm (Bilaga 2 – 5.4) 

Den isolerade plastarmen är den komponent i kolvövervakningen som fästs direkt på kolven, se 

Bilaga 3 ruta 3b och Figur 36 ovan. På så sätt följer den isolerande plastarmen kolvens exakta 

rörelse. På den isolerade plastarmen fästs den kortslutande kopparbryggan med hjälp av en 

rörnit. För att den kortslutande kopparbryggan inte ska kunna vridas ur sin position har 

plastarmen stöd på båda sidor som gör att kopparbryggan hålls rak. 

Likt den isolerande plaststommen ovan måste plastarmen vara gjord i ett elektriskt isolerande 

material. Detaljen ska tillverkas genom plastformgjutning, till prototypen togs den fram med 

samma SLS-teknik och samma material som ovan. 

Fjädrande kontaktbleck och kortslutande brygga (Bilaga 2 – 5.2, 5.3) 

De fjädrande kopparblecken utgör kontaktpunkterna mot den kortslutande bryggan, som sluter 

den elektriska kretsen. För att god kontakt ska uppnås har de konstruerats för att ge en 

fjädrande kraft mot kortslutningsbryggan. 

Tillverkningsmetoden för de fjädrande kopparblecken är vattenskärning av konturen och 

bockning. Den kortslutande kopparbryggan skärs ut enbart med hjälp av vattenskärning. 
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Fästelement 

 Flatstift 45 grader x 6,3 mm (Bilaga 2 – 5.5) 

 Flatstifthylsa isolerad (Bilaga 2 – 5.6) 

 Ringkabelsko isolerad (Bilaga 2 – 5.7) 

 Spårskruv M4 x 4 mm (Bilaga 2 – 5.8) 

 Bricka M4 (Bilaga 2 – 5.9) 

 Rörnit 4 x 12 mm (Bilaga 2 – 5.10) 

 Rörnit 3 x 5 mm(Bilaga 2 – 5.11) 

 Låsbricka M4 (Bilaga 2 – 5.12) 

8.2.6 Dörrövervakning 

Koppen (Bilaga 2 – 6.1) 

I slutkonceptet (Figur 30) utformades koppen med slutna sidor. Men många av de äldre 

schaktdörrarna är utformade med en specialskruv som avlägsnas så att en skruvmejsel kan 

komma åt och bända tillbaka kolven från sidan, se Figur 18. Det framkom vid utvärderingen av 

slutkonceptet i fokusgruppen att mekanikerna måste kunna nödöppna de äldre dörrarna på det 

gamla sättet. Därför omkonstruerades koppen med öppna sidor, se Bilaga 2 ruta 6.1. Det innebar 

även att tillverkningen blev avsevärt mindre komplicerad. Koppen kan tillverkas enbart genom 

att de raka konturerna stansas och formen bockas. 

Infästningen av koppen sker genom att små hål borras i dörrbladet på övre och undre sidan om 

hålet för kolven, se Bilaga 3 ruta 5. Genom att använda popnitar går det snabbt att fästa dit 

koppen. För att koppen ska sticka ut från dörrbladet så lite som möjligt konstrueras koppen i 1 

mm tunn plåt och med hålen försänkta för att popnitarna ska sticka ut så lite som möjligt.  

Fästelement 

 Popnit (Bilaga 2 – 6.2) 
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8.2.7 Dimensionering 

Enligt standarden SS-EN-81-1 måste låset klara en belastning av 3000 N på kolven utan att 

deformation uppstår. För att se ifall kolven dimensionerats tillräckligt väl gjordes en 

hållfasthetsberäkning över hålkantstrycket där kraften är som störst. De krafter som påverkar 

kolven kan ses i Figur 37. En friläggning av ett snitt längs kolven kan ses i Figur 38.  

 

Figur 37. De krafter som verkar på kolven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att ställa upp en jämviktsekvation beräknades reaktionskrafterna till           och 

         . Hålkantstrycket beräknas enligt formeln   
 

 
 

  

   
 . För den beräknade kraften    

och kolvens diameter         ger detta                
      

         
         . Brottgränsen 

för mässing är               . Detta ger                             , vilket innebär att 

hålkantstrycket utgör 7 procent av brottgränsen för mässing. Hålkantstrycket utgör alltså ingen 

fara för brott av kolven. 

  

   

   

3 kN 

 =12 mm 

30 mm 70 mm  =18 mm 

Figur 38. Friläggning av kolven. Vy över kolvens längsgående tvärsnitt. 

  

 
 

   
 

   

3 kN 
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8.3 Prototyp 

Detta kapitel är resultatet av detaljkonstruktionen som ledde fram till beställning och montering 

av detaljerna till den fysiska prototypen. Kapitlet beskriver även prototypens funktion.  

8.3.1 Metod 

När alla komponenter konstruerats färdigt beställdes de från underleverantörer. Även 

fästelementen beställdes från olika återförsäljare. Detta gjordes efter att offerter erhållits från 

leverantörerna. 

Priset för att ta fram delarna beror på antalet detaljer som ska tillverkas. Ju fler detaljer som 

görs desto billigare blir varje komponent. En avvägning var tvungen att göras mellan att beställa 

ett fåtal detaljer som endast räckte till en prototyp eller att beställa 200 detaljer till den mindre 

provserien.  

Därefter beställdes alla komponenterna från de utvalda leverantörerna. Detaljerna tillverkades 

och delarna levererades till företaget och den fysiska prototypen kunde monteras.  

8.3.2 Fysisk prototyp 

Den fysiska prototypen utgör en prototyp i beta-stadiet i så hög utsträckning som möjligt. Det 

innebär att de flesta ingående komponenterna tillverkats med de avsedda 

tillverkningsmetoderna. Vissa av komponenterna har dock tagits fram med andra metoder än 

avsett för prototypserien, men representerar de tänkta tillverkningsmetoderna. Den fysiska 

prototypen kan ses i Figur 39 nedan. 

 

Figur 39. Bild på den fysiska prototypen.  
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8.3.3 Funktioner 

Avsnittet beskriver och illustrerar produktens viktigaste funktioner. 

Kolvövervakning och dörrövervakning 

När dörren ska låsas utförs först dörrövervakningen av dörravkännaren i övre dörrkarmen 

(Figur 15). När denna signal inkommit till styrsystemet är dörren stängd och kolven kan slå ut.  

När kolven slår ut innebär lösningen för övervakningen att kolven kan slå ut i två olika lägen. 

Alternativ 1 är önskvärt och innebär att dörren är stängd och korrekt förreglad. Alternativ 2 

innebär att dörravkännaren i dörrkarmens överdel har manipulerats och dörren fortfarande är 

öppen. 

1. Kolven slår ut och träffar koppen i dörrbladet, se vänstra bilden i Figur 40. Att kolven 

träffar koppen innebär att dörren måste vara stängd, annars hade inte kolven träffat 

koppen. När kolven träffar koppen begränsas slaglängden. Det innebär att 

kortslutningsbryggan stannar mitt emellan kontaktblecken. Då är den elektriska kretsen 

sluten. Det innebär att både dörravkännaren i övre dörrkarmen och dörrlåset skickar 

signal till styrsystemet och dörren betecknas som stängd. 

 

2. Kolven slår ut i sin fulla längd, högra bilden i Figur 40. Det innebär att dörren inte är 

stängd eftersom kolven inte träffade koppen. När kolven slår ut i sin fulla längd går 

kortslutningsbryggan förbi kontaktblecken. Det innebär att kretsen inte är sluten och 

ingen signal skickas till styrsystemet. Villkoret för dörrövervakningen uppfylls alltså inte 

eftersom endast ett av systemen aktiverats. 

  

Figur 40. T.v kortslutningsbryggan kortsluter kretsen. T.h. kortslutningsbryggan går förbi kontaktblecken. 

 

Motordriven dörröppning 

I de fall dörren öppnas med motor behövs kolvövervakning för kolvens bakre läge. Detta 

fungerar enligt samma princip som ovan, men med skillnaden att kolven endast har ett bakre 

läge. När kolven når sitt bakre läge hamnar kortslutningsbryggan mellan kontaktblecken och 

kretsen sluts, se Figur 41. Då signalen inkommit till styrsystemet kan motorerna slås på för att 

öppna dörren. 

1 2 
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Figur 41. Kortslutningsbryggan sluter den bakre kretsen. 

Nödöppning 

Hissväggens utsida har ett genomgående hål in till dörrlåsets nödöppningsvred, som endast kan 

nås med hjälp av nödöppningsnyckeln. Hålet i bottenplattan på dörrlåset gör att 

nödöppningsnyckeln når fram till triangeln, se Figur 42.  

 

Figur 42. Nödöppning av dörrlåset.  

 

 

Fixering av låsrullen och låsrullens arm 

Låsrullens position kan ändras genom att den gängade axeln till 

låsrullen skruvas ner i armen. När låsrullens position har ställts 

in kan den fixeras genom att stoppskruvarna skruvas in och 

förhindrar att de ska flyttas ur sin position, se  Figur 

43. Vid nödöppningsaxeln uppstår vridande moment för att 

föra kraften vidare. Därför sitter dubbla stoppskruvar för att 

säkerställa att den inte rör sig ur position. 

 Figur 43. Fixering av låsrulle. 
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Spegelvänd montering i chassi 

Eftersom slagdörrar förekommer med gångjärnen på vänster eller höger sida kan det behövas 

två varianter av dörrlås, som låser från höger- respektive vänster sida om dörrbladet. För att 

slippa göra två olika varianter av chassistommen har den konstruerats så att samma stomme 

kan användas till båda dörrtyperna. En centrumlinje går tvärs igenom chassistommen och 

geometrin är spegelvänd längs centrumlinjen, se Figur 44.  

 

Figur 44. Centrumlinje för spegelvänd utformning av chassistomme. 

På detta sätt kan samma chassi användas till båda varianterna genom att det är möjligt att 

montera kolven från båda sidor, se Figur 45. 

   

Figur 45. Samma chassistomme med kolven monterad för höger- respektive vänsterdörr. 

8.3.4 Detaljsammansättning 

Dörrlåset sätts samman genom manuell montering. En redogörelse över hur dörrlåsets olika 

delar sätts samman kan ses i Bilaga 3. För att montörerna ska kunna montera produkten behövs 

tydliga monteringsanvisningar som beskriver tillvägagångssättet.  
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9 Utvärdering och testning av prototypen 

I detta kapitel presenteras den efterföljande utvärderingen av den fysiska prototypen. Detta 

inkluderar kostnadsanalys, uppföljning av dörrlåset mot kravspecifikationen och enkel testning 

av funktion.  

9.1 Kostnadsanalys 

9.1.1 Kostnadsberäkning 

En prisförfrågan för de olika detaljerna skickades till underleverantörerna, som gjorde en 

beräkning av tillverkningskostnaden och gav en offert på tre olika seriestorlekar.  Med hjälp av 

detta underlag kunde de olika tillverkningskostnaderna jämföras för de olika volymerna. 

Eftersom leverantören behöver göra en del produktionsförberedelser innebär det en 

uppstartskostnad innan detaljen kan börja tillverkas, där maskiner måste programmeras, 

material köpas in etc. Därför blir det dyrt att beställa enstaka detaljer. När väl förberedelserna är 

gjorda slås uppstartskostnaden ut på fler detaljer. I många fall blev totalpriset inte mycket högre 

för en serie på 200 detaljer jämfört med några enstaka detaljer. För exempelvis stålfjädrarna var 

styckpriset för att specialtillverka en fjäder 1500 kr, medan en serie på 200 stycken av samma 

fjädrar kostade 1800 kr. Här gjordes därför avvägningen att det var mest lönsamt att betala lite 

extra och beställa 200 detaljer. På liknande sätt bedömdes övriga beställningar för att uppnå 

bästa pris.  

9.1.2 Tillverkningskostnad 

Artikellista 

I artikellistan summerades kostnaden för dörrlåsets alla ingående komponenter. Kostnaderna 

baserades på de offerter som erhållits från de olika underleverantörerna. Den leverantör som 

erbjöd den mest prisvärda offerten för varje komponent valdes ut och fördes in i listan så att en 

jämförelse kunde göras för de olika volymerna. Artikellistan kan ses i Bilaga 4, där 

tillverkningskostnaden för komponenterna är beräknad för en serie på 200 detaljer. Den större 

serien för den eventuella framtida produktionen är struken på grund av sekretess. 

Tillverkningskostnaden för de rörliga kostnaderna beräknas genom att summera kostnaden för 

varje ingående detalj i dörrlåset, exklusive verktygskostnader, och uppgick till 250 kr.  

Verktygskostnad 

Den totala investeringskostnaden för verktyg uppgår till 129 800 kr. Verktygskostnaden per 

detalj utslaget på en serie av 200 detaljer uppgår då till 649 kr per detalj. Detta innebär en hög 

kostnad per detalj för en liten serie. Men genom att skriva av verktygskostnaden över en 

tidsperiod på flera år kan den beräknas på ett större antal detaljer, vilket minskar 

verktygskostnadens inverkan per detalj. 

Monteringskostnad  

Monteringskostnaden är den kostnad det innebär att montera produkten. Monteringen sker helt 

manuellt i företagets egna lokaler. För att uppskatta kostnaden för monteringen användes en 

timbaserad schablon framtagen av företaget som multipliceras med tiden det tar att montera 

produkten. Tiden det tar att montera alla komponenter till dörrlåset uppskattades till ca 30 

minuter, baserat på företagets nuvarande produktion av andra produkter. För att beräkna 
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monteringstiden mer noggrant måste provmontering utföras och det görs när prototypserien tas 

fram.   

Transportkostnad 

Utöver tillverkningskostnaden tillkommer även transportkostnad för de beställda 

komponenterna. Den beräknades efter en schablon som upprättats av företaget.  

Till transportkostnaden tillkommer även försändningskostnaden för en färdig produkt, inklusive 

frakt och emballage. För att beräkna kostnaden användes också en schablon. 

9.2 Prissättning 

Med den totala tillverkningskostnaden som bakgrund beräknades prissättningen av 

prototypserien. Prissättningen av produkten ska täcka den totala tillverkningskostnaden och ge 

företaget ett visst täckningsbidrag, som är vinsten av produkten. Prissättningen är en av de 

avgörande punkterna för att hitta intressenter och så småningom investerare till produkten. 

Därför är det viktigt att veta vad priset beräknas bli för att kunna tillverka och sälja 

prototypserien.  

9.3 Budget för prototypframtagningen 

Budgeten för framtagningen av prototypen var 80 000 kr. Samtliga kostnader för prototypen 

kan ses i Bilaga 5 och uppgick totalt till 47 557 kr. Detta var inom ramen för budgeten. 

Som framgick i kostnadsanalysen i avsnitt 9.1 lönade det sig i vissa fall att beställa 200 stycken 

detaljer istället för enstaka detaljer enbart till den fysiska prototypen. Detta innebär att en del av 

komponenterna som använts till prototypframtagningen även kan användas till den framtida 

prototypserien, förutsatt att inte större ändringar behöver göras. För ett litet företag har detta 

stor betydelse och på så sätt kan en del av utvecklingskostnaderna betalas igen av 

prototypserien. För exempelvis stålfjädrarna spelar det ingen större roll om de inte kan 

användas till prototypserien eftersom merkostnaden var så pass liten. 

Av de 47 557 kr som prototypen kostat kan uppskattningsvis 31 269 kr användas för att bekosta 

en del av prototypserien. I de fall ändringar blir nödvändiga innebär det att komponenten 

kanske inte kan användas till prototypserien, men det är en chansning som är värd att ta. 

Uppskattningen av kostnaden som kan utnyttjas till prototypserien är baserad på de detaljer 

som beställts i ett antal av 200 stycken eller mer och den största möjliga summan som kan 

användas. 
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9.4 Kontroll mot kravspecifikation 

För att kontrollera hur väl produkten uppfyller kraven görs en jämförelse mot varje krav i 

kravspecifikationen i Bilaga 1. Alla krav listas i Tabell 3 nedan och efter varje krav ges en kort 

kommentar över hur prototypen motsvarar varje krav. I de fall kommentarerna är markerade 

uppfylls inte kravet, alternativt kan inte kravet verifieras endast genom jämförelse mot 

prototypen.  

Tabell 3. Kontroll av dörrlås mot kravspecifikation. 

1 Standard SS-EN-81-1 

1.1 Funktionella krav 1.2 Säkerhetskrav 1.3 Information 1.4 Hållfasthetskrav 1.5 Nödöppning 

1.1.1 Minsta ingrepp i 
dörr 10 mm, 
(koppens djup) 

1.2.1 Verifieras genom 
standardiserad 
provning 

1.3.1 Genomskinligt 
lock möjliggör 
inspektion 

1.4.1 Verifieras genom 
standardiserad 
provning 

1.5.1 Urfräst 
nödöppnings-
triangel på axel 

1.1.2 Stålfjäder 
applicerad 

1.2.2 Dörrlåses 
inneslutning är 
jordad 

1.3.2 Etikett med 
tillverkarens 
namn sätts på 
låset 

1.4.2 Verifieras genom 
standardiserad 
provning 

1.5.2 Urfräst 
nödöppnings-
triangel på axel 

1.1.3 Kolven är 
horisontell och 
påverkas inte av 
tyngdkraften 

1.2.3 Dörrlås och 
dörrövervakning 
installeras 

1.3.3 Etikett med 
godkännande och 
referens sätts på 
låset 

1.4.3 Dörr förreglas av 
kolv 

1.5.3 Stålfjäder verkar 
i kolvens 
låsriktning 

1.1.4 Låsförmågan 
försämras inte av 
yttre påverkan 

1.2.4 Kolvövervakning     1.4.4 Dimensionerad 
för 3000 N, 
verifieras genom 
standardiserad 
provning 

    

1.1.5 Inneslutande 
hölje skyddar 
mot smuts 

1.2.5 Isolerad 
plastarm fästs 
direkt på kolven 

            

1.1.6 Dörrlås 
installeras 
tillsammans med 
dörrövervakning  

1.2.6 Kolvövervakning 
sker 
tvångsverkande 

            

1.1.7 Verifieras genom 
standardiserad 
provning 

                

2 Övriga krav 

2.1 Konstruktion 2.2 Montering 2.3 Justering 2.4 Måttkrav   

2.1.1 Extra kolv-
övervakning kan 
kopplas in 

2.2.1 Infästning av 
chassistomme 

2.3.1 Avlånga spår för 
infästning, ger 
justermån 

2.4.1 Bredd 80 mm     

    2.2.2 Indikationer om 
snabb montering 
provmontering i 
hissen  

2.3.2 Dörrlåset 
samverkar med 
justerbar plåt i 
dörrbladets hål  

2.4.2 Längd 143 mm     

    2.2.3 Anpassad för 
slagdörrar 

2.3.3 Gängad axel 
justerar låsrullen 

2.4.3 Höjd 35 mm     

         2.3.4 Stoppskruvar 
möjliggör fixering 

2.4.4 Tjocklek 8 mm + 
1 mm frigång 

    

         2.3.5 Vridning möjlig, 
Skruvarna till 
locket var i vägen 
för rotationen. 

2.4.5 Tjocklek 10 mm 
inklusive 
fästelement för 
låsrulle 

    

    2.3.6 Stoppskruvar 
möjliggör fixering 
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Ett av kraven lyckades inte uppfyllas helt av prototypen: armen till låsrullen kunde inte vridas 

360 grader på grund av att skruvarna till locket var i vägen. Det kan kräva att vissa detaljer 

måste justeras eller alternativa lösningar undersökas.  

De övriga markerade kraven måste genomgå provning enligt standardiserat utförande för att 

kunna verifieras ytterligare. Exempelvis livscykeltester och hållfasthetsprovning i testrigg. 

9.5 Tester och ändringsförslag 

Dörrlåsets alla komponenter monterades samman till den fysiska prototypen. När de olika 

delarna monterades med varandra visade det sig hur väl den teoretiska konstruktionen 

motsvarades i verkligheten. 

9.5.1 Montering och tester 

Det mesta stämde bra överrens med det teoretiska konceptet. Det behövs vissa geometriska 

korrigeringar. Vissa hål visade sig vara något för små eller ovala. Även en del mått var för snävt 

satta och behöver justeras för att passa bättre.  Det berodde även på viss måttspridning vid 

bearbetningen. Toleranserna behöver därför fastställas för de mest kritiska geometrierna eller 

måtten. 

När kablarna till kolvövervakningen kopplades in blev det väldigt ont om plats för att kablarna 

skulle få plats. Det gjorde att mindre flatstift och flatstifthylsor behövde användas för att det 

skulle gå att koppla in dem.  

Rörnitarna som skulle foga samman de fjädrande kontaktblecken, de bockade flatstiften och den 

isolerade plaststommen innebar problem. Det var svårt att komma åt med pressverktyget som 

skulle komprimera niten. De blev tvungna att ersättas med skruvförband istället. 

De försänkta gängpressande skruvarna som fäster bottenplattan underifrån stack ut när de 

skruvats in. Det skulle kunna lösas genom att använda en tunnare plåt till bottenplattan och göra 

urfräsningen av chassistommen något djupare. 

Samspelet mellan funktionerna kunde testas på den monterade prototypen. Det som framkom 

var att de fjädrande kopparblecken var något styva och gjorde att kortslutningsbryggan fick 

problem att passera. Det kan åtgärdas genom att välja ett tunnare material, eller ett annat 

material som fjädrar bättre, exempelvis någon bronslegering. 

Vidare tester av dörrlåset behöver göras för att kunna utvärdera hur dörrlåset fungerar vid 

provinstallation i hissen. 

  



65 
 

10 Möjliga förbättringar 

I detta kapitel diskuteras resultatet av examensarbetet, möjliga förbättringar hos vissa 

komponenter eller funktioner, alternativa tillverkningsmetoder, samt vad som krävs i det 

fortsatta arbetet med produkten. 

10.1 Toleranser 

I ritningarna till de detaljer som konstruerats finns inte toleranser angivna. För att säkerställa 

att måttspridningen i tillverkningen inte påverkar funktionen hos dörrlåset bör därför 

toleranser sättas på de viktigaste måtten och föras in i ritningarna. I de fall inga toleranser 

angivits används vanligen ISO-Standarden, SS-ISO 2768-1, som innehåller normala 

toleransgränser. Men vissa viktiga mått i de aktuella ritningarna kan behöva specificeras 

speciellt för varje detalj. 

10.2 Hållfasthetsanalys 

Ingen hållfasthetsanalys har gjorts för den strängpressade chassistommen. Detta kan behöva 

göras för att fastställa att dimensioneringen är tillräcklig för de krafter den utsätts för. Vissa 

mått är extra tilltagna för att vara på den säkra sidan. Genom att göra en hållfasthetsanalys i ett 

simuleringsprogram visas var de största spänningarna uppstår och exempelvis väggtjockleken 

kan fastställas. 

10.3 Materialval 

Förbättringar kan göras av materialval. Exempelvis bör materialvalet koppar i kontaktbleck och 

kortslutare utvärderas för om det går att ersätta med ett tunnare eller mindre styvt material. 

Vissa obehandlade detaljer i järn kan utsättas för korrosion. Därför kan ytbehandling behövas 

genom exempelvis förzinkning. 

Vissa tillverkningskostnader kan minskas ytterligare genom att köpa in material själva och 

skicka till leverantör för bearbetning. På så sätt undviks mellanhänder för materialhanteringen.  

10.3.1 Stoppluggarna 

De dämpande pluggarna kräver verktygsinvestering för att kunna tillverkas i ett gummimaterial. 

Möjligheten finns att standardiserade pluggar går att använda i produkten, varför detta borde 

undersökas ytterligare. Det skulle kunna sänka de fasta tillverkningskostnaderna eftersom 

verktyg inte behövs, men de rörliga kostnaderna för detaljen blir då något högre. 

Konstruktionen kan i så fall behöva anpassas något efter pluggarnas standardmått. 

10.3.2 Framtida standarder 

Hänsyn måste även tas till framtida standarder. I nästa utgåva av hissdirektiven kan det komma 

krav på övervakning när låset öppnas med nödöppningsnyckeln. Diskussioner förs mellan 

hissbranschen och boverket gällande detta. Inget är ännu bestämt men det kan vara bra att ha 

det i åtanke för eventuella framtida förbättringar. Det kan ge framtida konkurrensfördelar om 

man är snabbt ute med denna funktion. 
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10.3.3 Alternativa tillverkningsmetoder 

Vissa tillverkningsmetoder har valts bort på grund av att konstruktionen anpassats efter låga 

produktionsvolymer. Med eventuellt högre volymer i framtiden kan verktygsinvesteringar bli 

lönsamma. Det ger möjligheter för andra tillverkningsmetoder, exempelvis gjutning av vissa 

detaljer eller stansning av vissa plåtdetaljer. 

10.4 Nästa steg 

I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av det fortsatta arbete som krävs i 

produktutvecklingen innan produkten kan introduceras på marknaden. 

Projektets avgränsning innebar att en utvärderingscykel gjordes. Nästa steg är därför att utföra 

de föreslagna ändringarna i designen som framkom under den första utvärderingen. Därefter 

bör testning göras genom provinstallation av dörrlåset i hissen. Då kan den verkliga funktionen 

utvärderas i sitt rätta sammanhang.  

I Ulrich och Eppinger’s (2008) generella produktutvecklingsprocess är den femte fasen 

”production ramp-up”, se Figur 4. Denna fas innebär att prototypserien tillverkas för att se hur 

hela kedjan i produktionen fungerar i verkligheten. För att kunna göra detta måste produkten 

lämna utvärderingsfasen i sitt slututförande. Inför produktionen av prorotypserien kan även 

monteringsanvisningar behöva tas fram för hur dörrlåset ska monteras.  

För att kunna sälja prototypserien på marknaden måste dörrlåset genomgå en standardiserad 

provning. När detta gjorts med ett godkänt resultat erhåller produkten CE-märkning och är 

godkänd för marknaden.  
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11 Slutsatser och lärdomar 

I kapitlet besvaras målformuleringen i rapportens början. Här beskrivs också slutsatser och de 

lärdomar som projektet inneburit. 

Målformulering 

Mål 1. Kravspecifikationen har koppling både till den svenska standarden och till 

hissmekanikernas behov vid installation av dörrlås. Sammanlagt togs cirka 40 – 50 koncept fram 

för de olika funktionerna hos dörrlåset baserade på kraven från kravspecifikationen. 

Mål 2. Ett detaljkonstruktionsförslag har tagits fram i CAD och en 3D-modell av dörrlåset gjordes 

av de konstruerade delarna. Samtliga delar som konstruerats har även dokumenterats med 

ritningar. 

Mål 3. Med detaljkonstruktionsförslaget som underlag togs en fysisk prototyp fram. Alla 

konstruerade detaljer dokumenterades i en artikellista, där samtliga underleverantörer finns 

representerade. 

Mål 4. Den fysiska prototypen utvärderades genom provmontering, enkel testning av funktionen 

och genom demonstration och diskussion med hissmekaniker. De ändringar som framkom 

dokumenterades i kravspecifikationen och listan med underleverantörer. Innan produkten är 

helt färdig för produktion krävs att ändringarna även dokumenteras i CAD-ritningarna.  

Slutsatser och lärdomar 

Dörrlåsets övervakning av kolven och dörren behöver inte skötas av två separata funktioner. 

Med lösningen kunde dessa två funktioner integreras med varandra och på så sätt fungera som 

en funktion. Det innebär att ett mindre antal komponenter behövs i produkten, vilket har 

påverkan på tillverkningskostnaden och underlättar även för montering. 

Utformningen av komponenterna till dörrlåset, framförallt spegelvändningen av chassistommen 

gör så att samma komponenter kan monteras från två olika håll. Det gör att dörrlåset kan göras i 

två olika utföranden, höger- respektive vänsteranpassat, även fast exakt samma komponenter 

ingår. Det gör även att endast en uppsättning av komponenterna behöver tillverkas utan 

varianter för höger eller vänsteranpassning. 

Dörrlåsets yttermått är en av de minsta i förhållande till existerande dörrlås på marknaden. Det 

gör att det har större möjligheter att få plats i många olika hisstyper.  

Tillverkningskostnaden för dörrlåset baserades på en liten provserie. Små serier ger ett högre 

pris och verktygskostnader ger ett större utslag på kostnaden per detalj. Med högre volymer kan 

tillverkningskostnaden bli lägre och även andra tillverkningsmetoder tas i beräkning. 

Att arbeta efter Design for Manufacturing har varit ett bra verktyg för att integrera tillverkare i 

produktutvecklingen. Att prata direkt med leverantörerna eller tillverkarna innebär experthjälp 

med garanterad förtjänst i form av kostnadsfri konsultation om olika konstruktionsalternativ 

och tillverkningsmetoder. Detta ger vinster för både tillverkare och konstruktörer. SAPA:s 

handbok för konstruktörer (SAPA, 2012b) är ett lysande exempel på att konstruera för metoden 

strängpressning. Handboken är framtagen speciellt för detta syfte, och är helt gratis att använda.  
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Det är viktigt att skapa en god relation med användarna. Vissa av de hissmekaniker som 

kontaktades i projektets början har involverats och varit delaktiga under hela projekttiden. På 

grund av hissens komplexa system har det uppkommit många detaljfrågor som kunnat besvaras 

efter hand. Även värdefulla synpunkter har fåtts på olika lösningsförslag eller tekniker. På så sätt 

har hissmekanikernas kunskap utnyttjats i större utsträckning i utvecklingen av produkten.  

Att begränsa sig till ett geografiskt område, i detta fall Gnosjö-regionen i Småland, medförde att 

tillverkarnas egna kontaktnät kunde utnyttjas för att få tips på bättre tillverkningsmetoder eller 

tillverkare som var experter på en viss tillverkningsmetod. Gnosjöandan har blivit ett begrepp 

som syftar på just det kontaktnät av småföretagare som finns i den specifika regionen. Slutsatsen 

av detta blir att den så kallade Gnosjöandan besannas.  

En annan viktig lärdom när en affär ska slutas med en leverantör är att se till att offerten 

innehåller rätt information. Det är också viktigt att se till att få ett ordererkännande efter att 

offerten accepterats och beställningen gjorts. I detta projekt innebar ett misstag i 

kommunikationen i en offert att leveransen av en detalj blev flera veckor fördröjd i projektets 

slutskede, vilket höll på att försena hela projektet. Efter att detaljen beställts erhölls inget 

ordererkännande. När tre veckor gått och detaljerna inte levererats kontaktades leverantören, 

där det visade sig att det saknades ritningsunderlag. Det hade kunnat förebyggas om det 

uteblivna ordererkännandet uppmärksammats tidigare. 

Att ta fram en prototyp är otroligt viktigt för utvärderingen av produkten. Även fast kunskapen 

om produkten och detaljerna var stor gav prototypen ytterligare värdefull information. Att 

tillverka produktens komponenter med de tänkta produktionsmetoderna gjorde att både 

prototypen och tillverkningsmetoderna kunde utvärderas samtidigt. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är en sammanställning av alla krav som måste uppfyllas av produkten. 

Kravspecifikationen är uppdelad i funktionella krav och monteringskrav. Definitionen avser 

kravets mätbara värde. I de fall mätbara data inte finns anger definitionen att kravet måste 

förverkligas av produkten. För varje krav som är hämtat från standarden hänvisas i 

kommentaren till det avsnitt i standarden där kravet finns att läsa. 

1 Standard SS-EN 81-1 

1.1 Funktionella krav 

Krav Skall/Bör Definition Kommentar 

1.1.1 Låskolvens minsta ingrepp i dörrkarm Skall 7 mm SS-EN 81-1, 7.7.3.1.1 

1.1.2 Tryckande kraft måste verka i kolvens Skall > 2 N SS-EN 81-1, 7.7.3.1.7 

låsriktning 

1.1.3 Låsfunktionen ska inte påverkas av Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.7 

tyngdkraften 

1.1.4 Låsfunktionen får inte försämras av yttre Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.7 

påverkan 

1.1.5 Produktens ingående komponenter måste Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.8 

skyddas mot smuts som kan skada låsfunktionen 

1.1.6 Hissen ska inte kunna startas med öppen dörr Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.5.1 

genom ett manipulerat ingrepp utöver hissens  

normala manövrering från normalt åtkomlig plats 

1.1.7 Innan dörrlåset tillåts nå marknaden måste Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.3 

godkänt test genomföras enligt standard, F1 

1.2  Säkerhetskrav 

1.2.1 Låsanordningens elektriska komponenter Skall Ja SS-EN 81-1, F.1.2.4 

måste uppfylla elektrisk provning enligt standard  

1.2.2 Jordning för skydd mot elektriska fel Skall Ja SS-EN 81-1, 14.1.1.3 

1.2.3 Schaktdörr måste vara stängd innan Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.4.1 

förregling ska kunna ske 

1.2.4 Felsäker kontroll av låskolvens läge, låst läge Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.5.2 

1.2.5 Kontroll av låskolvens läge måste påverkas Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.2  

direkt av låsregeln rörelse utan mellanliggande 

mekanism 
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1.2.6 Kontroll av låskolvens läge måste vara Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.2 

tvångsverkande. 

1.3 Information 

1.3.1 Möjliggöra inspektion av vitala delar i låset Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.1.9 

utan att behöva demontera 

1.3.2 Synlig information om tillverkare Skall Ja SS-EN 81-1  

1.3.3 Synlig information om typgodkännande Skall Ja SS-EN 81-1 

 och referens 

1.4 Hållfasthetskrav 

1.4.1 De mekaniska låskomponenterna måste Skall Ja SS-EN 81-1, F.1.2.2 

uppfylla mekaniska provningar enligt standard 

1.4.2 Låsanordningen måste uppfylla Skall Ja SS-EN 81-1, F.1.2.2.1 

utmattningsprov enligt standard 

1.4.3 Låseffekt får inte försvagas av kraftpåverkan Skall 300 N SS-EN 81-1, 7.7.3.1.5 

riktat mot låskolven i dörrens öppningsriktning 

1.4.4 Kvarstående deformering får inte uppstå av Skall 3000 N SS-EN 81-1, 7.7.3.1.6 

kraftpåverkan riktat mot låskolven i dörrens 

 öppningsriktning 

1.5 Nödöppning 

1.5.1 Nödöppning möjlig från hissens utsida Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.2 

1.5.2 Nödöppning möjlig endast med anpassad Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.2 

nyckel definierad enligt standard, Bilaga B 

1.5.3 Låskolv får ej stanna i upplåst läge efter Skall Ja SS-EN 81-1, 7.7.3.2 

nödöppning 

2 Övriga krav 

2.1 Konstruktion 

2.1.1 Möjlighet att utföra extra kontroll av Bör Ja Ex. för motordriven 

låskolvens läge, öppet läge.   dörröppning 

2.2 Montering 

2.2.1 Fixerad infästning av dörrlåset Skall Ja 

2.2.2 Snabb montering av låset inklusive justering Bör <30 min 

och testning 

2.2.3 Kompatibilitet med olika hissmodeller Bör >90 % 
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2.3 Justering 

2.3.1 Möjlighet att justera låskolvens slaglängd Skall Ja 

för att uppfylla ingrepp i dörrbladet (krav 1.1.1) 

2.3.2 Låskolvens låsposition möjlig att justera mot Bör <6 mm SS-EN 81-1, 7.1 

dörrbladet för att uppfylla krav på största tillåtna Skall <10 mm 

dörrglapp 

2.3.3 Låsrullens position justerbar inom gränsen Skall <35 mm Tröskelspringa  

för tröskelspringans bredd   mellan schaktvägg 

   och hisskorg 

2.3.4 Fixering av låsrullens position Skall Ja 

2.3.5 Låsrullens vevarm vridbar för att passa Bör 360◦   

låsbanans öppningsriktning 

2.3.6 Fixering av låsrullens vevarm Skall Ja 

2.4 Måttkrav 

2.4.1 Högsta tillåtna breddmått för låskropp Skall 110 mm 

2.4.2 Högsta tillåtna längdmått för låskropp Skall 208 mm 

2.4.3 Högsta tillåtna tjocklek av dörrlåsets låskropp Skall 35 mm 

för att passa under hisspanelens dörrkarm och 

möjliggöra justering av dörrlåsets position 

2.4.4 Maximal tjocklek för låsrullens vevarm  Bör <11 mm 

2.4.5 Maximal tjocklek för låsrulle Bör <11 mm Diameter ej måttsatt 
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Bilaga 2 – Förteckning över dörrlåsets ingående komponenter 

Förteckningen över dörrlåsets komponenter är indelade efter de olika delfunktionerna. 

1. Inneslutning av komponenter 

1.1 Chassistomme

 

1.2 Bottenplatta  1.3 Lock  

1.4 Gängpressande skruv försänkt: 4.2 
x 9,5 mm  

 

1.5 Gängpressande skruv 4,2 x 9,5 
mm 

 

1.6 Bult M6 x 35 mm 
 

 

1.7 Bricka M6: BRB HB200 6,4 x 12 x 
1,5 mm FZB 
 
 

1.8 Gummigenomföring 
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2. Överföring av kraft till kolven 

2.1 Låsrulle 
 

2.2 Axel låsrulle 
 

2.3 Arm låsrulle 

 

2.4 Kolvförararm 

 

2.5 Hålpinne 
 

2.6 Starlock 
 

2.7 Stoppskruv 
 

2.8 Stopplugg, gummi  

3. Förregling av dörren 

3.1 Kolv 
 

3.2 Stålfjäder 

 

 

4. Nödöppning 

4.1 Nödöppningsaxel 

 

4.2 Låsring, 14 mm 4.3 Låsring, 12 mm 
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5. Säkerhetskretsen 

5.1 Isolerande plaststomme 
 

5.2 Fjädrande kopparbleck 
 

5.3 Kortslutande kopparbrygga 
 

5.4 Isolerande plastarm 

 

5.5 Flatstift 45 grader x 6,3 mm 5.6 Flatstifthylsa isolerad 
 

 

5.7 Ringkabelsko isolerad 
 

 

5.8 Spårskruv M4 x 4 mm 
 

5.9 Bricka M4 
 

5.10 Rörnit 4 x 12 mm 
 

5.11 Rörnit 3 x 5 mm 
 

5.12 Låsbricka M4 
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6. Dörrövervakning 

6.1 Koppen 

 

6.2 Popnit 
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Bilaga 3 – Förteckning över detaljernas sammansättning 

1) Sammansättning av komponenterna till 
inneslutningen av dörrlåsets komponenter 

2) Sammansättning av komponenterna för 
kraftöverföringen till kolven 

3 a) Sammansättning av kolvövervakningens elektriska 
komponenter. Stommen fästs därefter i bottenplattan.  

3 b) Sammansättning av kolvövervakningens isolerande 
plastarm mot kolven 
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4) Nödöppningsxeln och kolvförararmen fästs i chassit 
med hjälp av låsringar. 

5) Infästning av koppen i dörrbladet med popnitar. 
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Bilaga 4 – Artikellista 

Tabellen visar dörrlåsets samtliga ingående artiklar. Tillverkningskostnaden är baserad på en 

tillverkningsserie på 200 detaljer. Tillverkningskostnaden för den större serien, kommentarer, 

leverantörer och kontaktperson hos leverantören har strukits från tabellen. 

Artikel 

A
n

ta
l 

Rörliga kostnader/st Fasta kostnader/st 

K
o

m
m

e
n

ta
r 

Le
ve

ra
n

tö
r 

K
o

n
ta

kt
p

er
so

n
 

Seriestorlek 200 st XXXX st 200 st XXXX st 

Chassi stomme 1 57 

X
X

X
X

 

38 000 XXXX 

X
X

X
X

 

X
X

X
X

 

X
X

X
X

 

Gummiplugg 2 1 17 600 XXXX 
Gummigenomföring 1 0,97     
Bult M6x35 mm 4 1,6     
Bricka M6 5 0,6     
Bottenplatta 2mm 1 16     
Gängpress. skruv försänkt ST B8 4,2mm x 9,5 mm 4 1,28     
Lock plexiglas 2 mm 1 9     
Gängpress. skruv 4,2mm x 9,5 mm 4 0,4     
Bricka M4 4 0,2     
Plaststomme säkerhetskrets 2 8 40 600 XXXX 
Fjäderbleck koppar 4 27,52     
Flatstift 45 grader x 6,3 mm M3 4 2,88     
Kabelsko isolerade 6,3 mm 4 1,64     
Rörnit diam3x5mm 4 2,8     
Skruv M4x4 5 0,85     
Taggbricka M4 1 0,09     
Ringkabelsko isolerad 6,3 mm 1 0,73     
Isolerad plastarm säkerhetskrets 1 4 33 600 XXXX 
Kortslutare/Brygga koppar 1 18     
Rörnit diam4x12mm 1 1,2     
Fjäder 29x90mm k=100N/m 1 9     
Kolv 1 19,8     
Kolvarm2 1 5     
Hålpinne fjädrande stål diam5x14mm 1 0,46     
Axel till kolvarm/Axel nödöppning 1 5,34     
Låsring 14mm 1 0,29     
Låsring 12mm 1 0,26     
Arm till låsrulle 1 35     
Stoppskruv M5x12 3 1,38     
Axel till låsrulle 1 5,49     
Låsrulle 1 2,5     
Starlock låsring 6mm 1 0,46     
Koppen 1 9     
Popnit försänkt 3 mm 2 0,32     

  
SUMMA RK/st  Summa RK/st Summa FK/st Summa FK/st 

  

  
250,06 kr XXX,XX kr 649,00 kr XXX,XX kr 
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Bilaga 5 – Projektbudget 

Projektbudgeten redovisar alla inköp av detaljer. Kommentarer, vilka leverantörer som 

tillverkat delarna och kontaktperson hos leverantören har strukits från tabellen. 

Artikel Kostnad prototyp 

K
o

m
m

en
ta

r 

Le
ve

ra
n

tö
r 

K
o

n
ta

kt
p

er
so

n
 

   
Chassi stomme 4900 

X
X

X
X

 

X
X

X
X

 

X
X

X
X

 

Gummiplugg 3388 
Gummigenomföring   
Bult M6x35 mm 398,8 
Bricka M6 351 
Bottenplatta 2mm 3200 
Gängpress. skruv försänkt 4,2mm x 9,5 mm 323 
Lock plexiglas 2 mm 1800 
Gängpress. skruv 4,2mm x 9,5 mm 309 
Bricka M4 308,4 
Plaststomme säkerhetskrets   
Fjäderbleck koppar 5104 
Flatstift 45 grader x 6,3 mm M3 72 
Kabelsko isolerade 6,3 mm   
Rörnit diam3x5mm 0 
Skruv M4x4 337 
Taggbricka M4 468 
Ringkabelsko isolerad 6,3 mm   
Isolerad plastarm säkerhetskrets   
Kortslutare/Brygga koppar 3600 
Rörnit diam4x12mm 0 
Fjäder 29x90mm k=100N/m 2200 
Kolv 2500 
Kolvarm2 1000 
Hålpinne fjädrande stål diam5x14mm 460 
Axel till kolvarm/Axel nödöppning 2500 
Låsring 14mm 442,4 
Låsring 12mm 514,8 
Arm till låsrulle 7000 
Stoppskruv M5x12 324 
Axel till låsrulle 2500 
Låsrulle   
Starlock låsring 6mm 2317 
Koppen 420 
Popnit försänkt 3 mm 320 
Övrigt 500 

   
 

SUMMA 
PROTOTYP: 

    47 557,40 kr 
   


