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Förord 

Examensarbetet i maskinteknik för Högskolan i Halmstad har varit mycket 

inspirerande och lärorikt och vi vill därmed tacka Dooria för denna möjlighet. Vi 

hoppas att uppdragsgivaren är nöjd med det slutgiltiga resultatet gällande val av 

monteringslösning. 

Vi vill främst tacka vår handledare på Högskolan i Halmstad, Lars Bååth, för ett 

mycket bra samarbete. Hans kunskap inom produktframtagningsprocessen har 

varit till god hjälp under hela projektets gång. Vi vill ge Alexander Larsson ett 

tack för rekommendationen av examensarbetet. Vi vill även tacka Mårten 

Dragstedt och Jens Jenderdamm på Dooria Sverige AB för deras handledning och 

stöd genom examensarbetet. 

Halmstad den 15 maj 2012. 
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Dmitri Riabov  Johannes Lindgren 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Dooria Sverige AB är en av de största dörr-, och karmtillverkarna i Sverige. De 

levererar både färdigmonterade och omonterade innerdörrkarmar till 

projektorienterade byggen. Uppdragsgivaren till detta projekt vill minimera 

transporter för att minska miljöpåverkan och transportkostnaderna av 

färdigmonterade dörrkarmar, detta genom att förenkla monteringsmetoden.  

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en principiell lösning som med 

enkelhet för ihop dörrkarmens delar med liknande egenskaper gällande stabilitet 

och täthet i skarvar som nuvarande monteringsmetod. En kravprofil ställdes upp i 

samarbete med Mårten Dragstedt, VD på Dooria Sverige AB, där krav och 

önskemål genererades för den tänkta produkten.  

Genom att följa vald metodik har författarna lyckats ta fram en prototyp som 

uppfyller kraven som ställts. Som hjälpmedel vid konstruktion och virtuella tester 

har Catia V5 R20 använts. Prototypen består av ett beslag som förenklar 

monteringen av karmen och säkerställer att dörrkarmen monteras korrekt med 

avseende på placering mellan inbördes delar och täthet i skarvar. Personal på plats 

kan, med det framtagna produktförslaget, enkelt och smidigt montera karmdelarna 

utan att behöva spänna upp dessa och på så sätt motverka nötningsskador på 

materialet. 

Resultatet av examensarbetet är en principiell lösning för montage av dörrkarmar 

bestående av två typer av färdiga komponenter, en kopplingsskruv samt 

kopplingsmutter, lösningen nämns i rapporten som Ikeabeslag. Författarna har 

kommit fram till att det ovan nämnda beslaget bäst uppfyller de kriterier som 

ställts på produktlösningen.  



 

 

Abstract 

Dooria Sweden AB is one of the main door- and doorframe manufacturers in 

Sweden. They deliver door frames for indoor use for project oriented building 

sites, for these types of building sites the doorpost comes pre-assembled. Dooria 

AB wants to minimize transport to reduce impact on environment and the 

transportation costs of pre-assembled doorframes, this thru simplifying the 

method of assembly.  

The main purpose of this thesis has been to develop a prototype solution that 

brings the three parts of the doorframe together with the same properties regarding 

stability and tightness of joints as the current method of assembly. A profile of 

demands and wishes were created in collaboration with Mårten Dragstedt, Deputy 

Director of Dooria Sverige AB 

By following the chosen method the authors have been able to produce a fully 

functional prototype that meet the demands that were put on the product. Catia V5 

R20 has been used as an aid during prototype construction and virtual tests. The 

prototype consists of a fitting, which simplifies and secures the method of 

assembly regarding correct alignment of mutual parts and tightness of joints. 

Involved personnel will be able to assemble the parts of the doorframe easily 

without the need of tighten the doorframe, this prototype solution will also reduce 

damage to the doorframe caused by abrasion. 

This thesis has resulted in a prototype solution designed for assembling 

doorframes, it consists of two different types of already made components, a 

connection screw with an associated screw-nut, this prototype will further be 

called Ikeabeslag. The authors have proven that this solution best meets the stated 

demands.  
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet för examensarbetet ger en summerande beskrivning av 

problemet som författarna avser att lösa samt syfte och bakgrund till det 

specificerade problemet. 

1.1 Bakgrund 

Dooria Sverige AB är ett företag som funnits i över 100 år och som tillverkar och 

designar egna dörrar. Med fem fabriker är de en av de främsta dörrproducenter 

som finns i Norden. Det säljs runt 200 000 dörrkarmar per år i Sverige varav 10 % 

utgörs av monterade karmar, dock ser Dooria att behovet av monterade karmar 

ökar, vilket har resulterat i detta projekt.  

De flesta ytterdörrar kommer i dagsläget monterade med karmen, medan karmen 

till innerdörrar oftast kommer separat. Karmarna kan antingen köpas in 

färdigmonterade eller i delar för att sedan monteras på plats innan de placeras i 

dörröppningen. Dooria Sverige AB tillverkar själva dörrar på fabriken i Kungsäter 

men köper in dörrkarmar från en underleverantör och levererar en komplett dörr 

med tillhörande dörrkarm till den potentiella kunden. 

 

Figur 1.1: Ett exempel då karmarna fraktas monterade 

1.2 Problemdefinition 

Det största problemområdet med monterade dörrkarmar är frakten av dessa, som 

kan åskådliggöras i figur 1.1. När en kund väljer att beställa en ihopmonterad 

dörrkarm utnyttjas inte lastutrymmet optimalt, särskilt om kunden har beställt 

flera karmar till sitt projekt. Detta resulterar i att karmarna packas ovanpå 

varandra och leder till att man fraktar mycket luft. Detta i sin tur leder till högre 
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fraktkostnader och större miljöpåverkan, något som Dooria Sverige AB vill 

försöka förebygga. Andra problem med färdigmonterade dörrkarmar är att de kan 

vara svåra att hantera innan de fastmonteras.  

De dörrkarmar som levereras omonterade kräver montering på plats, vilket enligt 

Mårten Dragstedt på Dooria Sverige AB gör att det finns en potentiell risk för 

skavmärken och nötningsskador på dörrkarmar vid själva monteringstillfället. 

Detta resulterar i att dörrkarmen får målas om vilket blir ett extramoment för 

arbetarna på byggarbetsplatsen. Detta leder till det examensarbetet som ska 

utföras, nämligen att utveckla en elverktygsfri monteringslösning för dörrkarmar 

som ska vara enkel att genomföra. 

1.3 Syfte och mål 

Författarna har utformat ett organisationsbaserat arbete med inriktning på 

konstruktionsteknik och datorstödd produktframtagning inom maskinteknik för 

Dooria Sverige AB. Syftet med projektet har varit att implementera en 

produktlösning för att enkelt och utan elverktyg montera ihop dörrkarmarnas tre 

delar. Monteringen ska vara likvärdig med den nuvarande i form av stabilitet och 

täthet mellan dörrkarmens delar. Produktlösningen bör inte väsentligt öka 

totalkostnaden för dörrkarmen utan vara anpassad till de rådande 

marknadspriserna, kostnaden definieras i tabell 4.1.  

1.4 Avgränsningar 

Författarna skall ta fram en prototyp enligt kravspecifikationen med tillhörande 

skisser och ritningsunderlag för att färdigutveckla produkten.  

 Karmen ska användas till inomhusdörrar och vara av ordinär typ. Därför 

kan kraven som speciella dörrar, så som branddörrar, medför ignoreras. 

 Lösningen kommer att utföras på karmar med bredden 92 mm. Materialet 

är furu och därför tas endast hänsyn till materialegenskaper, bearbetning 

samt hållfasthetsberäkningar med avseende på ovan nämnda material. 

 Produktlösningen skall vara implementerbar på dörrkarmar med sten-

profil samt s-profil. 

 Produkten skall endast användas tillsammans med snap-in gångjärn. 

 Författarna skall endast beakta de karmar som säljs vidare till 

projektorienterade byggen. Det vill säga inga mellanhänder från Dooria 

Sverige AB till slutkunden.  
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2. Metodologi 

Författarna har valt att arbeta utefter Fredy Olssons metodik för 

konstruktionsarbete då projektet avser att utveckla en produkt. Projektets 

omfattning avser princip-, samt primärkonstruktionsarbete. Då författarna 

arbetar för att ta fram en funktionell prototyp har delen som innefattar 

tillverkningskonstruktion blivit exkluderad. Projektet avser att ta fram en lösning 

på ett problem som tidigare inte funnits, därför läggs större fokus på 

principlösningsarbetet.  

2.1 Brainstorming 

En metod för framtagning av produktidéer som kommer att användas i detta 

projekt är Brainstorming. Metoden är enkel med endast en gyllene regel, nämligen 

att det inte får förekomma någon kritik, metoden är mycket effektiv när det gäller 

att ta fram nya idéer. Det är viktigt att inte tumma på den gyllene regeln, även om 

man känner till förutsättningarna för projektet. Även till synes dumma förslag ska 

tas upp i gruppen, kanske leder det till en association hos en annan i gruppen som 

får en bättre idé än den som gav själva associationen, detta enligt Landqvist 

(2001).  

Själva tillvägagångssättet är att först bestämma ett klart och tydligt grundvärde så 

att de involverade förstår problematiken. Personerna i gruppen, ju fler desto bättre 

då man får en ökad kompetens och kreativitet i gruppen, diskuterar och hjälps åt 

att ta fram ett antal lösningar på problemet. Metoden genererar ett stort antal 

kreativa och nytänkande förslag där associationerna driver diskussionerna vidare.  

Förslagen utvärderas sedan enligt Fredy Olssons metodik och reduceras till det 

stadie då den bästa lösningen återstår. Det finns ett par kriterier som måste vara 

uppfyllda för att en brainstorming-session ska bli framgångsrik. Kriterierna består 

av att alla i gruppen måste vara öppensinnade och positiva till arbetet som ska 

genomföras, i större grupper kan det därför relevant att utse en arbetsledare som 

försöker motarbeta negativa källor. Enligt Landqvist (2001) bör en session inte 

vara längre än 45 minuter, då resurserna brukar vara uttömda efter 

brainstormingen. Skulle det behövas fler sessioner kan gruppen ta en längre paus 

innan de påbörjar en ny överläggning (Landqvist, 2001). 

2.2 Principkonstruktion 

Principkonstruktion är det arbete som, enligt Olsson (1995), sker i ett tidigt och 

inledande stadie till ett konstruktionsprojekt. Utgående ifrån en behovslösning 
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eller produkt typ ska man söka för att få fram en principiell produktlösning eller 

en kort principlösning. 

Utgångspunkten för principkonstruktion utgörs av antingen en behovslösning som 

kan lösas materiellt eller av en uttalad huvuduppgift för en produkt. Målet är 

sedan att med hjälp av flera alternativa lösningar på uppgiften komma fram till 

den mest konkurrenskraftiga, efterfrågade och ändamålsenliga lösningen. 

Lösningen ska sedan presenteras i form av ett principutkast och/eller 

produktmodell. 

Innan arbetet med principkonstruktion påbörjas är det viktigt att sätta upp en 

tidsplanering i form av ett Ganttschema samt upprätta en uppdragsformulering 

som skall innehålla målsättningen för principkonstruktionens arbete (Olsson, 

1995). 

2.2.1 Produktdefinition 

Enligt Olsson (1995) skall en produktdefinition göras där enheter som ingår i 

produktion skall klarläggas. Produktens huvuduppgifter samt sambandet och 

fördelningen mellan människa och produkt skall fastställas. Det är av stor vikt att 

definiera användningsområde och användare av produkten i detta skede. 

Produktdefinitionen skall innefatta förklaring av följande involverade aspekter: 

Produkten – användningsområden, användningssammanhang, benämning samt 

produktens omfattning. Processen – produktens huvuduppgifter, deluppgifter 

samt sambandet mellan uppgifterna och de orsakande behoven. Omgivning – den 

miljö som produkten avses till att användas i. Människan – hur produkten 

samverkar med människan och vilka användare produkten kommer i kontakt med, 

hur produkten inverkar på berörda parter. Ekonomin – hur produkten beror och 

styrs av ekonomiska villkor (Olsson, 1995). 

2.2.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Produktundersökningen består av en analys av den existerande marknaden. Där 

styrkor och svagheter i de existerande produkterna lyfts fram. Ska produkten ha 

ett visst nyhetsvärde kan det vara lämpligt att först ha utfört en lösningssökning 

innan undersökningen av existerande produkter görs, för att inte hindra nya idéer 

från att utvecklas (Olsson, 1995). 

En annan viktig del är kriterieuppställningen. Det är delen där de överordnande 

målen som uppdragsgivaren kommit med översätts till kriterier, för att sedan 

underlätta utvärderingen av produktförslag. Dessa kriterier kan sedan delas upp i 

önskemål och krav som ställs på produkten. En annan viktig aspekt är att 
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formulera kriterierna på så sätt att de inte ska gå att misstolka. Kriterierna ska vara 

kontrollerbara inte vara begränsande i lösningsarbetet (Olsson, 1995).  

2.2.3 Framtagning av produktförslag 

Vid framtagning av produktförslag återges oftast enkla och ofullständiga 

principiella lösningar som revideras och vidareutvecklas i omgångar. Vid ett 

senare skede utses de mest intressanta förslagen och utvärderingsarbetet 

fortskrider genom ytterligare granskning. De principiella produktförslagen skall 

visa totalutformningen samt verknings- och uppbyggnadssättet hos förslaget 

(Olsson, 1995).  

Verkningssätt innebär huruvida den avsedda produkten arbetar eller drivs, hur den 

verkar för att uppfylla sin funktion. Uppbyggnadssättet avser antal ingående 

produktdelar och hur dessa placeras och samverkar för att uppnå den önskade 

funktionen. Totalutformning innefattar dimensionering, proportionering, 

formgivning samt färgsättning hos produkten, i det principiella stadiet av 

konstruktionsarbetet bestäms grunddragen i formgivningen, dvs. mått och 

proportioner är ungefärliga i förhållande till den slutgiltiga produkten (Olsson, 

1995). 

2.2.4 Utvärdering av produktförslag 

För att sålla bort mindre lämpliga förslag måste en utvärdering av 

produktförslagen först göras. Det är viktigt att ha ett utvärderingssystem som 

fungerar på det sätt som det var tänkt, dvs. att de bra förslagen består och de 

dåliga gallras bort. Detta arbete är tänkt att göras successivt i arbetet och inte bara 

i slutet av arbetet, för att på så sätt få fram den bästa lösningen. Enligt Olsson 

(1995) ska utvärderingarna göras i tre steg. 

Den primära utvärderingen ska generera ett stort antal förslag som sedan grovt 

gallras bort. Sållningen sker mycket grovt där endast de viktigaste kriterierna 

iakttas. Motiveringen till kassering alternativt vidareföring sker med hjälp av 

förnuft, erfarenheter eller snabba överslagsberäkningar, detta enligt Olsson 

(1995). 

Mellanliggande utvärderingen ämnar till att vidareutveckla de förslag som gick 

vidare från den primära utvärderingen. Dessa utvärderas sedan närmare med 

avseende på uppställda kriterier. Här kan utvärderingen göras i flera omgångar för 

att säkerställa att de rätta förslagen går igenom. Lämpligt antal förslag som går 

vidare är 2-4 (Olsson, 1995). 
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I den slutliga utvärderingen är det ämnat, efter vidareutveckling, att välja ut den 

mest lämpade (kan vara två lösningar) principlösningen. Dessa lösningar ska 

genomgå beräkningar, försök och ska utförligt kommenteras gällande uppfyllelse 

av kriterierna (Olsson, 1995). 

2.2.5 Presentation av valt produktförslag 

Vid detta skede i principkonstruktionsarbetet utarbetas, beräknas och åskådliggörs 

det valda förslaget i form av principskisser, produktutkast eller produktmodeller. 

Förslagets uppfyllande av kriterier, fördelar samt nackdelar tas i beaktning och 

dokumenteras för framtida arbete med det valda produktförslaget (Olsson, 1995).  

Arbetet med presentationen av det valda produktförslaget kan innebära utförande 

av: tekniska samt ekonomiska beräkningar, beskrivande text, beskrivande figur- 

och bildmaterial, fysiskt beskrivande modeller samt kommentarer kring förslagets 

uppfyllelse av tidigare ställda kriterier (Olsson, 1995). 

2.3 Primärkonstruktion 

Primärkonstruktionen är den fortsättande del som kommer efter att 

principkonstruktionsarbetet genomförts. Det är därför centralt att funktionen och 

verkningssättet redan är bestämt. 

Utgångsläget är de förslag som togs fram i det tidigare momentet och utvecklas 

vidare så att prototyper ska kunna tillverkas. De enskilda komponenterna ska 

därför dimensioneras, material för dessa bestämmas och även klassificeras utifrån 

om de är standardkomponenter eller unika sådana (Olsson, 1995). 

2.3.1 Produktutkast 

Detta avsnitt avser till att visa vilka delar som ingår i produkten, hur de är 

arrangerade inbördes och även grova dimensioner på de ingående delarna. 

Produktutkastet kan med fördel sammanställas enligt ritteknikens bestämmelser 

(Olsson, 1995). 

2.3.2 Komponentval 

Denna del avser att bestämma vilka ingående delar hos produkten som sorteras 

inom komponent eller detalj. Olsson (1995) definierar en konstruktionskomponent 

som ”Färdig, generellt användbar produktdel med kända verkningssätt eller 

egenskaper”. Användning av färdiga och beprövade komponenter minskar tiden 

och kostnaden för projektet samt ökar brukligheten för den färdiga produkten.  
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Vid val av komponent bör verkningssätt och egenskaper stämma väl överens med 

de krav och önskemål som ställts på produkten i sin helhet (Olsson, 1995). Vid 

konstruktionsarbetet bör följande fastställas för komponenten: uppgift, krav, 

önskemål, existens, verkningssätt, egenskaper, prestationer, kostnader samt 

fabrikat. 

2.3.3 Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktion i primärstadiet avser att ta fram en preliminär 

användningsriktig detalj som skall tillverkas i enstaka exemplar. Detta innebär att 

finna och bestämma en detaljs uppbyggnadssätt, utformning och material (Olsson, 

1995).  

Primär detaljkonstruktion innefattas av a) Bestämning, uppdelning, analys och 

kriterieuppställning – krav, önskemål och uppgifter som detaljen skall klara av 

anges gällande belastningar, miljöpåfrestningar och personsäkerhet  

b) Lösningssökning – här skisseras olika realistiska, alternativa utföranden 

gällande uppbyggnad, utformning och material för detaljen  

c) Lösningsbedömning och lösningsutarbetning – produktförslagen utvärderas 

mot tidigare uppställda kriterier, vidare väls en slutgiltig lösning och 

detaljversionen verifieras. I samband med detta förekommer ett detaljutkast som 

ligger till grund för detaljritningen (Olsson, 1995). 

2.3.4 Produktsammanställning 

För att återge en bild av produkten i sin helhet görs en sammanställning av dess 

samtliga delar. Produktsammanställningen har till syfte att illustrera och 

kontrollera produktens uppbyggnad och samtidigt fungera som verkstadsunderlag. 

Delprodukterna i sammanställningen märks med ett positionsnummer med 

tillhörande stycklista för delprodukterna. Till produktsammanställningen bör den 

totala kriterieuppfyllelsen kontrolleras (Olsson, 1995).  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs bakomliggande litteratur som berör 

ämnet som författarna tar upp. Här beskrivs fakta som stödjer projektets fortsatta 

gång. 

3.1 Dörrkarmen 

Definitionen för en dörr är enligt Nationalencyklopedin en anordning för 

tillslutning av genomgångsöppning till byggnad, rum, farkost etc. Enligt samma 

källa består dörren av två separata delar som sedan efter montage tillsammans 

kallas för dörr, dessa delar är karmen och dörrbladet. Dörrbladet hängs upp på 

karmen för att kunna möjliggöra sin funktion. Monteringen av dörrkarmen sker 

med hjälp av karmskruvar som skruvas i väggen och stabiliserar dörrkarmen i 

öppningen. Dessa karmskruvar har en ytterligare en funktion, nämligen att justera 

karmen så att dörrbladet ska kunna svänga fritt. Delarna ska därför vara helt 

lodrätta samt horisontella efter montering (www.ne.se). 

Det finns dörrkarmar av två olika profiler, s- samt stenprofil. Det senare är en 

äldre svensk standard, och s-profilen är den nyare profilen. S-profilen började 

användas av Dooria Sverige AB för dryga 15 år sedan och skiljer sig inte mycket 

från den äldre stenprofilen men en viktig skillnad är att den är vridstyvare. Något 

som märks speciellt då man lyfter in den i dörröppningen (Jess Jenderdamm, 

Dooria). 

 

 

 

Figur 3.1: S-profil 
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Figur 3.2: Sten-profil 

I dagsläget kan dörrkarmar levereras monterade eller omonterade. I de fall där de 

kommer omonterade sker montage med antingen stift (se figur 3.3) eller genom 

skruvning. Då karmarna monteras av personalen på Dooria Sverige AB själva 

väljer de att sätta två stift som går snett in i sidostycket och två som går rakt ned i 

det. Anledningen till varför man väljer att stifta på detta sätt är att man får en kraft 

som verkar horisontellt in i det övre stycket. I de fall då karmen istället skruvas 

ihop är det viktigt att ta hänsyn till godstjockleken i karmen. Det torra överstycket 

kan nämligen lätt spricka. Därför är det viktigt att förborra karmen, alternativt 

använda skruv som har en självborrande funktion. Genom att stifta blir detta 

moment överflödigt (Dooria, 2012). 

 

Figur 3.3: Bild på hur stiften sitter i karmens övre del. 

Monteringen av karmen i dörröppningen sker, som nämnts tidigare, med hjälp av 

karmskruvar. Dörröppningen brukar göras större än själva karmen, oftast 10 mm 
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större för att kunna justera karmen, detta för att få plats med isolering och dyl. 

Detta gäller både bredden och höjden på dörröppningen. Måtten på dörrar och 

karmar är numera mer eller mindre standardiserade och bygger på modulmått 

(Jess Jenderdamm, Dooria) 

3.2 Material 

Trä är det material som används mest till att tillverka karmar till innerdörrar, det 

förekommer även karmar av andra material men dessa kommer inte att beaktas. 

Som det nämnts i avgränsningen kommer endast furu att behandlas. Furu, eller trä 

rent generellt, är starkt anisotropt, heterogent, hygroskopiskt och ett varierande 

material (Ullman, 2010). 

Hygroskopiska egenskaper innebär att fuktinnehållet i trä varierar med det som 

finns i miljön omkring träet. Ökade fuktnivåer får konsekvenser för träets 

egenskaper, där hållfastheten sjunker och dimensionerna ändras (Ullman, 2010). 

Då projektet avser att ta fram en lösning till monteringen av innerdörrkarmar kan 

de problem som varierande fuktighet medför bortses från. 

Hållfasthetsegenskaperna i trä är, som tidigare nämnts starkt anisotropa. 

Hållfastheten för träet är högst då det utsätts för drag längs fiberriktningen och 

lägst då träet utsätts för drag mot fiberriktningen. Speciellt i de fall då kraften 

verkar med 45° vinkel men även vinkelrätt. När träet utsätts för kraftbelastningar 

mot fibrerna kan det ske i två plan, nämligen i radiell samt tangentiell riktning där 

det senare tar upp laster bättre. Andra faktorer som kan påverka är fuktkvot, 

temperatur, hur pass heterogent materialet är men även hur länge belastningen 

varar. Det är på grund av denna som träet klassas in i olika hållfasthetsklasser. 

tabell 3.1 visar olika hållfasthetsvärden beroende på belastning, klass på virket 

och riktningen på belastningen (Blass, 1995). 

Heterogeniteten beror på att materialet inte är rätfibrigt, vilket beror på att kvistar, 

övervallningar av skador och växtfel bidrar till betydande avvikelser i 

fiberförloppet och kan därmed reducera styrkan i materialet (Ullman, 2010).  



  3. Teoretisk referensram 

11 

 

 Hålllfasthetsklass 

C35 C30 C24 C18 C14 

Hållfasthetsvärden           

Böjning parallellt fibrerna 35 30 24 18 12 

Dragning parallellt fibrerna 21 20 16 11 8 

Dragning vinkelrätt fibrerna 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tryck parallellt fibrerna 30 29 23 17 14 

Tryck vinkelrätt fibrerna 7 7 7 7 7 

Längsskjuvning 3 3 3 3 3 

Styvhetsvärden för bärförmågeberäkningar           

Elasticitetsmodul 9000 8700 6900 5100 4200 

Skjuvmodul 610 600 450 350 300 

Styvhetsvärden för deformationsberäkningar           

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna 13000 12000 10500 9000 8000 

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna 430 400 350 300 250 

Skjuvmodul 810 80 700 600 500 

 

Tabell 3.1 Karakteristiska grundvärden (MPa) för konstruktionsvirke. Hållfasthetsvärden och styvhetsvärden 

för beräkning av bärförmåga är 5%-fraktilvärden, det vill säga värden som underskrids i högst 5 fall av 

hundra. Styvhetsvärden för deformationsberäkningar är medelvärden (www.traguiden.se). 

3.3 Snap-in gångjärn 

Snap-in gångjärn möjliggör för användaren att bestämma om dörren skall vara  

höger- eller vänsterhängd. Detta genom gångjärn av symmetrisk typ, dörrbladet 

behöver inte hängas på gångjärnet utan istället trycks dessa snap-in gångjärn in i 

dörrbladet tills det ”snäpper” till, där av namnet. Detta gör det betydligt lättare att 

byta innerdörren. 

3.4 Tidigare lösningar 

Genom att ha en dialog med handledaren på Dooria Sverige AB har författarna 

kunnat få en uppfattning om vilka deras konkurrenter är. Vidare undersöktes 

konkurrenternas produktkataloger för att se om det finns liknande tidigare 

lösningar. De största aktörerna på marknaden är bland annat: Swedoor JELD-

WEN AB, som är den ledande dörrleverantören i Sverige, Dooria Sverige AB och 

även Inwido AB (Dooria, 2012). Efter vidare sökningar på internet identifierades 

ytterligare en dörrtillverkare som kunde vara intressant att undersöka. Dessa var 

Daloc, eller närmare bestämt Orresta Dörr som ingår i Daloc koncernen. 

Efter att ha granskat Swedoors produktkataloger (clever-line och advance-line), 

och tittat på deras karmlösningar går det att konstatera att de inte har en liknande 

lösning på marknaden.  
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Istället har de en karm som kallas för Flexkarm (se figur 3.4) som underlättar 

monteringen av foderlister men denna har liten relevans för detta projekt 

(www.swedoor.se). 

Inwido visade sig vara ett moderbolag till ett par mindre dotterbolag. Där två av 

bolagen hette Orresta Dörr samt Diplomat Dörrar och har både innerdörrar samt 

ytterdörrar i sitt sortiment. Efter att ha studerat produktbroschyrer kunde inget 

separat karmavsnitt hittas (www.dimplomatdorrar.se, www.orrestadorr.se). 

En sista dörrkarm undersöktes, nämligen en producerad av Kristinehamns 

dörrfabrik. Denna karm är lokaliserad i maskinprogrammets projektrum (sal 

T117). Delarna har lösgjorts sig från varandra och en annorlunda lösning kunde 

skådas. Lösningen innefattar en träplugg som går horisontellt från överstycket till 

sidostycket på karmen, vilket säkerligen underlättade monteringen men 

resulterade efter en tid i att bitarna lossnade från varandra, se figur 3.5. 

 

Figur 3.4: Flexkarm av Swedoor           Figur 3.5: Karm producerad av Kristinehamns  

                                                                                   dörrfabrik 

 

3.5 Mätning av stabilitet på fysisk modell 

Mätningar har gjorts på två färdigmonterade karmprofiler. Dessa var stiftade med 

fyra stift, varav två satt snett in i sidostycket. Dessa mätningar var bland annat 

avsedda till att mäta den kraft som fordrades för att deformera det existerande 

förbandet 300 mm.  

Testerna var utformade på så sätt att dörrkarmen spändes upp i ett skruvstäd så att 

karmen befann sig parallell med golvet. En skruv skruvades i ändträet av 

sidostycket där en våg som skulle mäta den kraft som behövdes för att få till en 

deformation på 300 mm placerades. Deformationen skedde både i positiv och 

negativ x-riktning.  
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3.6 FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Feleffektanalys, FMEA, är en användbar arbetsmetod för tillförlitlighetsanalys. 

Metoden innebär att identifiera komponentfel på systemnivå och konsekvenserna 

av dessa (Bergman & Klefsjö, 2007). Författarna har valt att använda sig av en 

konstruktions-FMEA för att styra konstruktionsprocessen samt uppmärksamma 

uppdragsgivaren för potentiella felmöjligheter gällande den framtagna produkten.
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4. Principkonstruktion 

I detta kapitel tar det inledande arbetet med att ta fram en principiell lösning 

början. Relevanta delar ur Olsson (1995) kommer att behandlas nedan, detta 

involverar till största del kriterieuppställning, framtagning av produktförslag 

samt utvärdering av produktförslag. 

4.1 Produktdefinition 

Produkt – i detta sammanhang anses produkten vara en monteringslösning tänkt 

att sammanfoga dörrkarmens tre delar. Produktens antal delar är i detta läge svårt 

att fastställa, beroende på hur produkten utformas kan denna innefatta flertal 

delar. Produkten kommer användas vid montering av dörrkarmens tre delar. 

Process – produktens huvudprocess är, som tidigare nämnt, att sammanfoga 

dörrkarmens tre delar. Produkten kommer medverka i en monteringsprocess för 

berörd personal. Huvudprocessen är ej sammansatt vilket medför att delprocesser 

saknas för produkten. Indata för huvudprocessen är modifiering av befintlig 

dörrkarm vilket medför en värdeökning i form av besparing gällande 

fraktkostnader och tid. Omgivning – produkten skall placeras mellan dörrkarmens 

tre delar och används inomhus i en torr miljö. Vid monteringstillfället kommer 

produkten att utsättas för mekaniska belastningar. Produkten kommer inte utsättas 

för mekaniska, kemiska eller biologiska påfrestningar väl färdigmonterad. 

Människa – subjekt till produkten är monteringspersonal på byggarbetsplatser och 

hemmaanvändare som utför själva monteringsarbetet. Ackusativobjekt (den som 

nyttjar produkten) är således alla som går genom dörren. Ekonomi – den 

ekonomiska gräns är baserad på den merkostnad som Dooria Sverige AB tar betalt 

för att leverera en färdigmonterad dörrkarm. Merkostnaden var vid rapportens 

publicering 75 kr.  

4.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Följande moment i konstruktionsarbetet innefattar en summerande 

produktundersökning samt uppställning och översättning av de kriterier som ställs 

på produktförslagen. 

4.2.1 Produktundersökning 

En monteringsmetod av dörrkarmar utan verktyg har inte beträffats tidigare på 

marknaden så som beskrivits i kapitel 3.4. Traditionella skruvförband samt 

stiftning är det mest vanligt förekommande för ihopmontering av dörrkarmar i 

dagsläget. Nackdelen med existerande metoder för ihopmontering såsom stiftning 

samt skruvning är att det krävs elektriska verktyg, detta i sin tur ökar 
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komplexiteten i monteringsprocessen på byggarbetsplatser. Fördelen med dessa 

monteringsmetoder är att förspänningskraften i förbandet blir hög vilket leder till 

att dörrkarmens delar sitter tätt mot varandra. 

4.2.2 Kriterieuppställning 

Kriterier för produktförslagen har i samråd med handledaren Mårten Dragstedt 

2012-02-10 tagits fram och godkänts, dessa följer i tabell 4.1. Kraven och 

önskemålen är kategoriserade med K respektive Ö följt av numret i ordningen.  

  Kriterium Beskrivning 

K1 Monterbar utan verktyg Dörrkarmens tre delar är tänkta att monteras 

utan verktyg med undantag för en vanlig 

stålhammare samt skruvmejsel. 

K2 Anpassad för industriellt montage Lösningen skall vara industriellt monterbar vid  

tillverkningen av dörrkarmen.  

K3 Tillämpbar på dörrkarmar av  

trä 

Lösningen avses till att användas på dörrkarmar 

av materialet furu.  

K4 Anpassad för dörrkarmar av  

s- samt stenprofil. 

  

K5 Lösningen skall ej vara synlig Vid en färdigmonterad samt uppskruvad 

dörrkarm skall lösningen ej vara synlig för 

blotta ögat. 

K6 Dörrkarmen skall vara stabil med  

lösningen 

Stabiliteten skall vara likvärdig med befintlig  

monteringsmetod. 

K7 Bidra till att dörrkarmens skarvar  

är täta 

Avståndet i skarvarna mellan dörrkarmens delar  

skall vara så litet som möjligt. 

Målvärde: <0,3mm 

K8 Ekonomisk försvarbar lösning Kostnaden för lösningen skall inte överstiga det 

pålägg som Dooria Sverige AB tar för 

montering.  

Målvärde: <75kr 

K9 Enkel att montera Lösningens monteringsmetod skall framgå 

tydligt för att reducera monteringstiden. 

Målvärde: <6min 

K10 Anpassningsbar till höger- samt  

vänsterhängda dörrar.  

Lösningen skall finnas placerad i ovan- samt  

underkant av dörrkarmens lodräta del.  

Ö1 Eftermontering skall vara tillgänglig Eftermontering av lösningen är önskvärt, dvs. 

den skall gå att demontera efter montering. 

Ö2 Monterbar med handkraft.  Det är önskvärt att montera lösningen enbart 

med handkraft, dvs. helt utan verktyg. 

 
Tabell 4.1: Kravprofil 

För att undersöka vilka krav som väger högre än andra har en parvis 

jämförelsemetod genomförts (se tabell 4.2) där kraven ställts mot varandra. 
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Metodiken kring jämförelsemetoden har hämtats ur Olsson (1995). Resultatet av 

kriterieviktningen visade att K8 är det krav med högst viktfaktor, alltså det krav 

med högst viktningsfaktor i den slutgiltiga utvärderingen av lösningförslagen.  
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  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 + Pi Ki 

K1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 8 0,08 

  K2 -2 0 2 0 1 1 0 2 1 3 8 0,08 

    K3 -1 1 1 0 0 0 2 1 5 9 0,09 

      K4 -5 0 0 0 0 1 0 7 3 0,03 

        K5 -1 1 2 1 2 2 9 16 0,16 

          K6 -2 2 1 2 2 11 16 0,16 

            K7 -5 0 2 1 13 11 0,11 

              K8 -2 2 2 15 17 0,17 

                K9 -15 1 17 3 0,03 

                  K10 -10 19 9 0,09 

                    Summa 100 1 
 

Tabell 4.2: Parvis jämförelse av kriterier 

4.2.3 Mätningar 

Mätningarna utfördes tre gånger, enligt metoden i kapitel 3.5, för att få fram ett 

statistiskt medelvärde, här kunde fler mätningar har gjorts för att få ett mer 

pålitligt resultat men förbandet fick för stora bestående deformationer. En annan 

mätning som gjordes var nedböjningen orsakat av sidostyckets egenvikt på 3,5 kg. 

Denna mätning visade på skillnaden i styvhet mellan de olika karmprofilerna. Där 

den mer moderna s-profilen visade sig vara styvare, vilket även bekräftar Jess 
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Jenderdamms uppfattning om skillnader i stabilitet mellan profilerna (Jess 

Jenderdamm, Dooria). Mätvärden och schematisk bild över tillvägagångssättet 

presenteras i Bilaga 2.  

Övriga observationer som gjordes var att redan vid första böjningen uppkom små 

permanenta deformationer i förbandet. Dessa deformationer visade sig i form av 

att stiften började lossna från sidostycket. Detta medförde att det uppkom glipor i 

storleksordningen 2 mm mellan inbördes delar. Här finns en korrelation mellan 

deformation och kravet K7, se tabell 4.1 för kravspecifikation. 

4.3 Framtagning av produktförslag 

Arbetet med att generera produktförslag kommer ske successivt under projektets 

gång och grundas på metoden brainstorming, se kapitel 2.1. Författarnas 

arbetsuppgift i detta konstruktionsmoment är huvudsakligen att generera idéer för 

sammanfogning. Estetisk utformning har ansetts vara obetydligt eftersom 

produkten inte är avsedd att synas vid användning. 

4.3.1 Brainstorming 

Idéer har tagits fram vid tre brainstormingstillfällen enligt Landqvist (2001), varav 

ett i samråd med Mårten Dragstedt på Dooria Sverige AB. Dessa tillfällen har 

genererat ett antal produktförslag kategoriserade i nummerordning vilka 

presenteras som bilagor. 
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4.3.2 Produktförslag 

I tabell 4.3 ges en kortfattad beskrivning av de olika principlösningarna. Dessa 

presenteras även som principiella skisser i Bilaga 3 med numret som referens. 

Referensnummer Beskrivning 

1 Förskruvad metall bricka i sidostycket, kombinerat med träpluggar och lim 

2 En tillämpning av kexningsmetoden kombinerat med lim 

3 En tillämpning av sinkningsmetoden 

4 Metallhake som hakar i ett spår i sidostycket 

5 Två stycken metallhakar som hakar i spår i sidostycket. 

6 Överstycket fästs med hjälp av koniska skenor 

7 De två styckena fästs med hjälp av en klämma likt de som finns på cyklar 

8 Karmen fästes ihop med hjälp av magneter 

9 Ett ikeabeslag som är snedmonterat fäster samman delarna 

10 Svampformade pluggar fästes i ett hålmönster och hakar i 

11 Ett rektangulärt beslag i plast fästes i sidostycket och hakar i överstycket 

12 Ett snöre som spänns åt då karmen monteras ihop 

13 Koniska träpluggar som går snett in i sidostycke 

14 Träpluggar som med hjälp av hammare trycks i 

15 En variant på betongplugg pressas i ett hål avsett för det 

16 En variant på släpvagnsklämma används för att spänna fast delarna 

17 En kulledsprincip används för att fästa de två delarna 

18 En spännhake vrids för att på så sätt spänna åt inbördes delar 

 
Tabell 4.3: Produktförslag med beskrivande text 

4.4 Utvärdering av produktförslag 

Enligt metoden för utvärdering av produktförslag kommer detta ske i tre steg, 

arbetet med att sålla bort produktförslagen inleds med den primära utvärderingen, 

även kallad grovsållningen. 

4.4.1 Primär utvärdering 

Primärutvärderingen ämnar till att snabbt reducera förslagen där endast de 

viktigaste kraven beaktas. Krav som innefattar ekonomi är svåra att approximera i 

detta läge, så kraven har inte haft en avsevärd betydelse i utvärderingen.  

Som nämnts tidigare sker en grovsållning baserat på de kriterier som ställts upp. I 

de fall då ett produktförslag misslyckas med att uppfylla ett kriterium elimineras 

detta förslag från utvärderingen. I den primära utvärderingen bedöms 
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produktförslagen utifrån två kriteriegrupper, tekniska samt ekonomiska krav. Den 

primära utvärderingen av produktförslagen presenteras i Bilaga 4.  

Den primära utvärderingen har bidragit till 9 produktförslag som förts vidare i 

konstruktionsarbetet.  

4.4.2 Mellanliggande utvärdering (första omgången) 

Innan utvärderingen genomfördes reviderades kraven där ytterligare ett krav lades 

till. Nämligen att konstruktionen ska ha en möjlighet till att inbördes delar ska 

kunna spännas mot varandra. Kravet benämns vidare i projektet som K11. 

Revideringen grundades efter granskning av tidigare lösningar. Där kunde ett 

behov av ett permanent förband eller något som ger upphov till en spännkraft ses. 

Revideringen godkändes av handledaren Mårten Dragstedt på Dooria Sverige AB 

2012-03-23. För att förslagen skulle gå vidare till nästa utvärderingsomgång en 

krävdes minst 80 % av den maximala poängsumman. Utvärderingen redovisas i 

Bilaga 5. 

Resultatet av den mellanliggande utvärderingen bidrog till att 5 produktförslag 

gick vidare till den nästkommande utvärderingen, dessa var Sadelstolpsklämma 

(7), Ikeabeslag (9), Plastbeslag (11), Skåpbilsklämma (16) samt Spännhake (18). 

4.4.3 Mellanliggande utvärdering (andra omgången) 

För att med gott resultat kunna genomföra en andra utvärderingsomgång var det 

nödvändigt att specificera kravet K6 samt göra en approximativ kostnadskalkyl 

för att få en bättre uppfattning av kravet K8. K6 säger att lösningen skall vara 

stabil, men kravet innefattar varken målvärden eller vad som definierar stabilitet.  

För att kunna jämföra stabilitet mellan de framtagna produktförslagen och den 

existerande lösningen gjordes en mätning, den var avsedd att undersöka 

sambandet mellan kraft och deformation på det existerande förbandet. Mätvärdena 

och tillvägagångssättet presenteras under kapitel 3.6. 

Liknande analyser som gjordes enligt kapitel 3.6 simulerades i Catia V5 för de 

fem produktförslag som gått vidare. Detta gjordes för att på ett enhetligt sätt 

jämföra faktorn stabilitet hos den existerande lösningen kontra de nya 

produktförslagen för att fortskrida med utvärderingsarbetet. Resultaten presenteras 

under Bilaga 6 och användes som bakomliggande data för viktningen av krav K6 

och K7. 

Författarna gjorde även en överslagsberäkning gällande det ekonomiska kravet K8 

för att kunna fastställa om lösningarna är ekonomiskt försvarbara. Kalkylen 
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gjordes på de komponenter som varje lösning kräver, alltså är bearbetning av 

karmarna samt montering ej inräknad. För ej standardiserade komponenter 

(Produktförslag 7, 11 och 18) gjordes en bedömning att de, om antalet av 

producerade enheter är stort nog, troligen kommer uppfylla kravet (Jarfors, 2010). 

Produktförslag 7 är dock en standardiserad komponent, men vid en sökning var 

komponenten i fråga alldeles för onödigt avancerat uppbyggd och priset på denna 

översteg budgeten för detta projekt (www.wiberger.se, www.elesa.se). Därför 

skulle en betydligt mer simpel lösning i ett polymermaterial vara mer lämplig.  

Efter utvärderingen är Produktförslag 7 och 9 vidare för utveckling och 

prototypframställning, utvärderingen kan granskas i Bilaga 7. Dessa förslag 

kommer att optimeras och en prototyp på dessa kommer att utvecklas.  

4.4.4 Prototyptillverkning 

I detta skede ska prototyper av de olika produktförslagen tillverkas. För 

Produktförslag 9 används standardkarm med s-profil och beslagen som används 

är standardkomponenter som inhandlats på Biltema AB. För Produktförslag 7 var 

det nödvändigt att tillverka ”spännet”, detta gjordes i skolans 3D-skrivare, 

materialet var ABS-plast och dimensionering var utefter det. Prototyperna 

illustreras i figur 4.1 samt figur 4.2. 

 

Figur 4.1: Prototyp av Produktförslag 9 
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Figur 4.2: Prototyp av Produktförslag 7 

4.4.5 Slutgiltig utvärdering 

Den slutgiltiga utvärdering skedde i samråd med Mårten Dragstedt och Niclas 

Renman 2012-04-24 där små prototyper hade byggts för att visa produktförslagen. 

Åsikterna från de externa handledarna har tagits i beaktning inför den avgörande 

viktningen där åsikterna var att utvärdera bägge lösningarna gällande stabilitet och 

ekonomi för att komma fram till den slutgiltiga lösningen. 

Utvärderingen av Produktförslag 7 och 9 grundas på noggrannare analyser av 

kraven som ställdes vid projektets början med speciell hänsyn till de ekonomiska 

aspekterna, monteringsaspekterna där hänsyn tagits till svårighet och tiden det tar 

att montera samt ytterligare stabilitetstester.  

Ytterligare prototyp-modeller har byggts för att kunna genomföra stabilitetstester, 

dessa genomfördes enligt beskrivningen som finns i kapitel 3.5, resultaten 

presenteras i Bilaga 8.  

En mer objektiv jämförelse av krav K7 gjordes inför den slutgiltiga utvärderingen 

där avståndet mellan skarvarna mättes med hjälp av ett bladmått på 

funktionsmodellerna, detta för att säkerställa en mer noggrann viktning. Det 

gjordes en materialkalkyl för att uppskatta kostnaderna för beslagen, prisuppgift 

på de färdiga komponenterna togs från www.biltema.se. Prisuppgift på 

plastbeslaget kommer från Bo Andersson på Mouldex Plast AB 2012-04-25. 

Kalkylen kan granskas närmare i Bilaga 9.  
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Analysen av kravet K9 granskas mer noggrant där sex individer, var och en för sig 

så att alla fick lika förutsättningar, fick montera ihop de olika prototyperna. 

Faktorer så som tid och kvalitet (i form av passform och stabilitet) på den färdiga 

produkten dokumenterades (datan presenteras i Bilaga 8). Testpersonerna fick 

också tycka till om de två produktförslagen.  

Slutligen sker denna utvärderingsomgång som de tidigare, men här kommer även 

viktfaktorerna tas med i viktningsprocessen, se tabell 4.2. Resultatet av 

slutbedömningen presenteras i Bilaga 10. Slutbedömningen grundas inte enbart på 

denna viktning av krav, utan hänsyn har även tagits till handledarnas åsikter, 

personliga erfarenheter samt även till feedbacken från testgruppen som monterade 

prototyperna.  

4.5 Presentation av valt produktförslag 

Efter den slutliga utvärderingen går Produktförslag 9 vidare, och blir därmed den 

slutliga lösningen på problemformuleringen och förs vidare till nästa fas, 

primärkonstruktionen.  

Beslutet grundas på den slutliga viktningen av kraven, det visade sig dock att 

förslagen var likvärdiga i viktningen så fler aspekter har tagits med. Där ibland att 

handledarna på Dooria Sverige AB tyckte att detta var den rätta lösningen för 

projektet. Men även på feedbacken som författarna fick från testgruppen som 

monterade karmarna, som tyckte att det var mindre moment att genomföra, samt 

att det fanns mindre risk att göra fel jämfört med Produktförslag 7. 

Produktförslaget presenteras nedan i figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Slutgiltigt produktförslag. 
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5. Primärkonstruktion 

Primärkonstruktionskapitlet avser att behandla detalj- och komponentval av 

produktens ingående delar samt den slutgiltiga utformningen av produkten, detta 

presenteras nedan. 

5.1 Produktutkast 

I Bilaga 11 presenteras det förslag med alla tillhörande komponenter som står som 

slutgiltigt produktförslag i utvärderingsprocessen. Det är Produktförslag 9, som 

även gått under benämningen Ikeabeslag. Här åskådliggörs delarna av dörrkarmen 

som består av ett överstycke samt två sidostycken. Dessa delar har blivit 

modifierade för att passa det produktförslag som gruppen valde i tidigare kapitel. 

De beslag som används är rutinbehandlade standardkomponenter som vanligen 

används inom möbelbranschen och går under benämningen kopplingsmutter 

respektive kopplingsskruv.  

5.1.1 Kopplingsskruv 

Kopplingsskruven ska vid leverans av produkten redan vara monterad på 

överstycket. Dessa ska sedan föras ner i respektive hål i sidostycket som styr 

överstyckets position gentemot sidostycket av dörrkarmen.   

5.1.2 Kopplingsmutter 

Muttrarna förs in i de större hålen i sidostyckena, där pilen på muttrarna ska peka 

upp mot kopplinsskruvarna. Genom att dra åt muttrarna spänner man samman 

komponenterna och låser fast kopplingsskruvarna mot kopplingsmuttrarna.  

5.2 Komponentval 

De komponenter som behövs för att möjliggöra lösningens funktion är en 

kopplingsskruv samt kopplingsmutter (namnen på dessa komponenter kan 

variera). Utöver de färdiga komponenterna behövs även karmens tre delar 

modifieras, detta beskrivs noggrannare i kapitel 5.3 samt av ritningsunderlaget.  

Författarna har valt att åskådliggöra följande varianter av kopplingsmuttern och 

kopplingsskruven, se tabell 5.1. 
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Leverantör Beteckning Material 
Antal 

(st) 
Art.nr 

Pris/st 

(kr) 

Biltema AB Kopplingsmutter Aluminium/Zink 4 86-2002  1,19 kr 

Biltema AB Kopplingsskruv Aluminium/Zink 4 86-2003  0,99 kr 

Habo  Kopplingsbeslag Stål 4 13191 3,63 kr 

Gruppen 

AB 

Theofils KOPPL.BESLAG Obeh. Zamak 4 401318 - 

26270 ZAM 

Theofils KOPPL.BULT Stål, Förzinkad 4 401326.47 - 

27814 Z B24 

Hettich Rastex 15/18 Zink 4 13957 - 

without rim 

Hettich Rapid S DU 325 Stål 4 9046182 - 

 

Tabell 5.1: Komponenter (www.habo.com, www.hettich.com, www.theofils.se, www.biltema.se) 

Vid prototyptillverkningen användes Biltema AB:s beslag (art.nr 86-2002 

respektive 86-2003) på grund av priset och tillgängligheten. Enligt författarna har 

beslagen från Biltema AB varit delvis bristfälliga i sin hållfasthet, där beslagen 

från Habo Gruppen AB (art.nr 13191) med fördel kan väljas för att eliminera 

dessa brister då stål har avsevärt bättre generella hållfasthetsegenskaper än 

aluminium.  

Trots författarnas preferenser gentemot beslagen från Habo Gruppen AB är 

jämförelsen ovan (tabell 5.1) avsedd för eventuellt fortsatt arbete, i det fall att 

Dooria Sverige AB finner att beslagen från Biltema AB är nog bristfälliga.  

5.3 Detaljkonstruktion 

Produkten består inte av några detaljkonstruerade delar utan enbart av färdiga 

komponenter. För att kunna använda produkten kommer viss modifiering av 

karmen att behövas, detta i form av borrning. Bearbetning förutsätter att 

kopplingsmutter med en diameter på 15 mm, samt en kopplingsskruv med en 

längd på 45 mm används. Skruvens diameter får inte överstiga 7 mm vid 

användning av modifierade dörrkarmar enligt ritningarna. Ritningar på hur över- 

respektive sidostycket av karmen skall bearbetas presenteras i Bilaga 12 

respektive Bilaga 13.  
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För att produktförslaget skall vara tillämpar på vänster- och högerhängda dörrar 

behöver bearbetningen av hålen i sidostycket ske i båda ändarna, vilket framgår 

av ritningsunderlaget. 

5.3.1 Optimering av hålvinkel 

För att undersöka vilken vinkel som gav det maximala motmomenten vid 

belastningsfallet enligt Bilaga 2 gjordes en optimering i Catia V5. Parametern 

som valdes att optimeras var den verkande kraften i positiv x-led angripande i 

sidostyckets underdel. Hålvinkeln valdes att variera mellan 30- och 70°, detta 

intervall sattes för att motverka en drastisk ökning av hålens djup och därigenom 

bredda valmöjligheterna för framtida färdiga komponenter.  

Optimeringen programmerades att undersöka 35 möjliga vinklar och den kraft 

som erfordrades för respektive vinkel. Enligt optimeringen skall en hålvinkel på 

70° ge det största motmomentet vid valt belastningsfall inom satt vinkelintervall. 

Den loggade data under optimeringsprocessen bifogas som ett separat dokument 

för vidare granskning, se Bilaga 1. I optimeringsresultatet kan ett samband tydas, 

den kraft som optimerats för maxvärde ökar i förhållande till stigande gradtal, där 

skillnaden mellan 30° och 70° ligger på 100 N.  

Istället för den tidigare satta vinkeln på 45° har nu denna ändrats till 60°, 

anledningen till att inte öka vinkeln ytterligare beror på att ju längre hål som 

skapas desto mer begränsande blir valet av kopplingsskruv. Författarna till arbetet 

vill öka möjligheten till val av fler komponenter därav begränsades gradtalet på 

vinkeln till 60°. 

5.3.2 FMEA – Feleffektanalys 

En feleffektanalys har gjorts för att analysera tillförlitligheten hos konstruktionens 

ingående komponenter, se tabell 5.2. Detta för att uppmärksamma Dooria Sverige 

AB och framtida klienter för felmöjligheter gällande användning av det slutgiltiga 

produktförslaget. Feleffektanalysen har genomförts enligt Bergman & Klefsjö 

(2007). 
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Konstruktions-FMEA 

Möjligt  

felsätt 

Möjlig 

effekt  

av fel 

Möjlig orsak 

till fel S
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fö
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fö
re
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st
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u
p

p
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ck
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R
is

k
p

r
io

ri
te

ts
- 

st
a

l 
(R

P
T

) 

Rekommenderad  

åtgärd 

Muttern  

plasticeras 

Karmens  

delar sluter  

inte tätt mot  

varandra 

För stort  

åtdragnings- 

moment 6 5 7 210 

Leverans av  

minst 1  

extra kopplings- 

muttrar 

Muttern  

plasticeras 

Karmens  

delar sluter  

inte tätt mot 

varandra 

Bearbetning  

av karmen   

(borrningen)  

är felaktig 

2 6 7 84 

Tillräcklig  

noggrannhet på 

tillverkningsritning 

Kopplings- 

skruven  

lossnar ur 

gängan på  

överstycket 

Överstycket 

lossnar från 

sidostycket 

Gängspåren  

är slitna 

3 7 2 42 

Gänga i  

kopplingsskruven 

korrekt första  

gången 

Kopplings- 

skruven   

gängas inte 

in korrekt i  

överstycket 

Felplacering  

i hål på  

sidostycket 

Otillräcklig 

information  

vid industriellt 

montage 
1 3 4 12 

Se till att 

kopplingsskruven 

placeras rätt i  

det förborrade hålet 

Sprickor 

runt 

tunt gods 

Produkten är 

oanvändbar 

Ovarsam  

hantering av 

dörrkarmen 
1 8 1 8 

Behandla 

dörrkarmen varsamt 

vid hantering 

 
Tabell 5.2: FMEA- Feleffektanalys 

För att säkerställa en god kvalitet på produkten skall tydliga ritningar göras för att 

tillgodose passningen mellan inbördes delar. Det är av största vikt att bearbetning 

av båda dörrkarmsdelarna är noggrann, detta för att kopplingsmutter samt 

kopplingsskruv skall kunna ge ett tillräckligt åtdragningsmoment. Sker detta med 

tillräckligt god precision bör de flesta riskfaktorerna elimineras.  

Plasticering av kopplingsmuttern vid åtdragning under montering kan förhindras 

genom att en komponent av högre kvalitet väljs, förslagsvis en komponent av 

materialet stål istället för av aluminium-zink. Författarna har, som tidigare 

nämnts, erfarit bristfällig hållfasthet gällande beslaget från Biltema AB och 

genom att byta ut detta mot ett i stål kan ett hårdare åtdragningsmoment uppnås 

utan att komponenten deformeras och således uppfylla sin tänkta funktion.  
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5.3.3 Hållfasthetsanalys av dörrkarmen 

För att se huruvida dörrkarmen klarar av de krafter som beslagen verkar med 

gjordes en simulering av belastningsfallet i Catia V5. En noggrannare beskrivning 

av genomförandet samt resultatet beskrivs i Bilaga 14. Genom att analysera i 

vilka riktningar krafterna verkar går det, genom att studera tabell 3.1, att se om 

träkarmen håller för dessa kraftpåkänningar. Alla värden jämförs med värdet för 

den lägsta hållfasthetsklassen. Endast överstycket tas i beaktning då de största 

kraftpåkänningarna sker i denna del av dörrkarmen.  

x-axeln; 

Här är träfibrerna orienterade parallellt med x-axeln och alla spänningar är 

betydligt mindre än de som är angivna i tabell 3.1 för dragning, respektive tryck 

längs fiberriktning. 

y-axeln; 

I detta fall är belastningen orienterad vinkelrätt mot fiberriktningen. Denna kraft 

uppgår till 2,2 MPa och överstiger enligt tabellen gränsen för materialet. Men 

eftersom denna belastning är endast vid toppen av överstycket bortses denna. 

Detta görs för att skruven verkar bara halvvägs in i överstycket.  

z-axeln; 

Kraften verkar på samma sätt som i fallet ovan. Men eftersom det är en tryckkraft 

så är den uppmätta kraften på 1,57 MPa inget hot mot materialet.  

5.4 Produktsammanställning 

Dörrkarmen i sin helhet med tillhörande komponenter kan ses i sin helhet i 

sammanställningsritningen, se Bilaga 15. Här visas även hur de inbördes delarna 

är placerade gentemot varandra. Den totala kriterieuppfyllelsen kommenteras 

under kapitel 6.1. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultatet och slutsatser. Diskussion med kritisk 

granskning av examensarbetet och även rekommendationer till fortsatt arbete. 

6.1 Resultat 

Resultatet av detta projekt har lett till en ny monteringslösning till 

innerdörrkarmar, som förenklar arbetet och säkerställer att dörrkarmen monteras 

korrekt med avseende på placering mellan inbördes delar och täthet i skarvar. 

Dooria Sverige AB kan nu istället frakta deras dörrkarmar omonterade och med 

enkelhet kan personal på plats montera karmarna utan att behöva spänna upp 

dessa och på så sätt motverka nötningsskador på materialet. 

 

Figur 6.1: Överstycket med Produktförslag 9 applicerad 

Fokus har legat på att ta fram en lösning som ska tilltala de byggbolag som 

beställer färdigmonterade karmar för att förenkla arbetet. Eftersom vår produkt 

kommer nerpackad och därmed tar betydligt mindre plats än de dörrkarmar som är 

monterade sparar man på både fraktkostnader men även på miljön där fler karmar 

kan fraktas inom samma transportutrymme.  
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Figur 6.2: Kopplingsskruvar från Habo Gruppen AB monterade 

 

Figur 6.3: Sidostycket med borrade hål samt med kopplingsmuttrar från Habo Gruppen AB 

monterade 

Genom att använda oss av standardkomponenter som vanligen finns inom 

möbelbranschen, nämligen kopplingsskruvar, se figur 6.2, samt kopplingsmuttrar, 

har vi hoppats på att reducera svårigheter avseende montage. Detta grundar vi på 

att majoriteten av Sveriges befolkning troligtvis har monterat en möbel från Ikea 

med dessa typer av beslag. 
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En prototyp av den färdiga produkten har tillverkats och den uppfyller alla krav, 

däremot finns det ett önskemål som förblivit ouppfyllt nämligen att lösningen ska 

vara monterbar helt utan verktyg. I övrigt är prototypen fullt fungerande. 

 

Figur 6.4: Testmodell av prototypen monterad 

 

Figur 6.5: Kopplingsmutter och kopplingsskruv 
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Examensarbetet i maskinteknik som utförts på begäran av Dooria Sverige AB har 

resulterat i en ny monteringslösning för dörrkarmar. Ritningsunderlag tillhör 

Dooria Sverige AB och fortsatt arbete överlåts till uppdragsgivaren.  

6.2 Slutsats 

Tidigare framlagt material kring val av produktförslag har visat på att det beslag 

med en kopplingsskruv som spänns åt med en kopplingsmutter har bäst passande 

karakteristik av de framlagda produktförslagen. Detta påvisas av Bilaga 4,5,7 

samt 8. Framtaget produktförslag har även visats vara avsevärt enklare att 

montera, detta bevisas av Bilaga 8 där alla fem testpersoner var för sig monterade 

ena sidan av dörrkarmen på under 35 s.  

Som slutsats bedömer vi att syftet med projektet är uppfyllt där en 

monteringslösning med likvärdig funktion gentemot den färdigmonterade karmen 

har konstruerats. Författarna till projektet har lyckats uppfylla alla tidigare ställda 

krav på produkten.  

6.3 Diskussion 

Valet av metod var det första som diskuterades vid uppstarten av projektet. Vi 

ansåg från början att den metod som vi följt i tidigare kurser var optimal för ett 

lyckat konstruktionsarbete. Då vi både var bekanta med den sedan tidigare och 

visste vilka delar som skulle bli relevanta för detta projekt. Vi visste även vilka 

moment som var mest tidskrävande så att fokus kunde läggas på dessa för att få 

fram ett bra resultat.  Något som skulle vara okänt med en ny metodik, där tiden 

istället skulle läggas på att förstå tillvägagångssättet.  

En av nackdelarna med Fredy Olssons metodik var att den kreativa processen var 

svagt utvecklad. Med den kreativa processen menar vi kapitlet som behandlar 

framtagning av produktförslag. Så denna kompletterades med ett populärt kapitel 

från design-orienterade metoder, nämligen brainstorming. Med hjälp av denna 

kunde vi få fram ett flertal kreativa och ohämmade lösningsförslag som vi sedan 

kunde reducera med hjälp av vår kravspecifikation. Under halvtidsredovisningen 

fick vi dock reda på att det fanns ytterligare en metodik som specialiserar sig på 

monteringslösningar, men efter bristande kommunikation med handledaren 

angående denna rann tiden helt enkelt iväg. Vi bestämde oss därför för att fortsätta 

med Fredy Olssons metod för att inte förlora för mycket tid. Nu i slutskedet av 

detta projekt kan vi konstatera att metodiken har fungerat bra för syftet och vi har 

inte känt oss begränsade i konstruktionsarbetet.  
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Litteraturstudien har visat sig vara svårare än väntat. Då det har visat sig att 

mestadels av litteraturen som vi studerat handlat om större konstruktioner i trä så 

som hus, broar och liknande byggnadsverk. Där krafterna som verkar är i 

mångfald större än de som verkar på en dörrkarm. Vi har även försökt hitta 

litteratur om de krafter som verkar i väggar vid skiftningar i hus för att få en bättre 

förståelse om verkande krafter på dörrkarmen. Tyvärr har detta varit förgäves. I 

efterhand skulle litteratursökningen ha varit koncentrerad på diverse 

monteringsbeslag och monteringslösningar. Då dörrkarmen redan är 

dimensionerad och färdigutvecklad för att uppta krafter som verkar i husets 

väggar skulle fokus istället lagts på produktförslagen.  

Under projektets gång genomförde vi stabilitetstester på färdigmonterade karmar 

som levererats av Dooria Sverige AB. Dessa kom sedan att skilja sig från de 

teoretiska värdena som genererats av Catia V5, något som vi fann oroande. Vi 

valde därför att skilja på teoretiska och reella värden så att förutsättningarna för 

beslagen under testerna var lika. Orsaken till den stora differensen mellan reella 

och teoretiska värden valde vi att inte fördjupa oss i. 

Vid prototyptillverkningen uppkom det problem med Produktförslag 9 där 

skruvarna satt löst i överstycket. Något vi ansåg bero på gängan på skruven. Vid 

en jämförelse såg vi att gängdjup på Habo-beslagen var betydligt större än de på 

Biltema-beslagen vilket resulterade i bättre passform i överstycket. Problem 

uppstod även för kopplingsmuttern vars material plasticerades snabbt vid 

repeterade åtdragningar. Eventuella orsaker till problemet kan ha varit bristfällig 

precision vid prototyptillverkning från vår sida. Men även brister i kvaliteten på 

beslaget kan ha varit orsaken. 

Som en avslutning på denna diskussion vill vi tillägga att detta examensarbete har 

varit väldigt inspirerande och lärorikt och vill tacka Dooria AB för denna 

möjlighet. 

6.4 Rekommendation till fortsatt arbete 

Beslutar styrelsen på Dooria Sverige AB för att gå vidare med arbetet kring en 

alternativ monteringslösning bör följande göras för att komplettera arbetet. Det 

kvarvarande arbetet gällande konstruktionen av monteringslösningen innefattar 

tillverkningsanpassning, det vill säga analys av bearbetningsprocesser samt en 

mer noggrann genomgång av ritningstoleranser. Till ändamålet bör 

kopplingsskruvar med en gänga anpassad för trä, samt en längre skruv, användas 

då vi upptäckt att dessa är en akilleshäl hos det slutgiltiga produktförslaget.  
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Till det fortsatta arbetet skall en ekonomisk kalkyl med avseende på bearbetning 

av befintlig dörrkarm beräknas. I brist på tid och bristfällig kommunikation 

mellan oss och kunder/underleverantörer fick detta avsnitt överlämnas till 

framtida arbete. Till det fortsatta arbetet innefattas också en ekonomisk jämförelse 

vid val av komponenter.  

Författarna till arbetet kan endast rekommendera beslag med avseende på 

hållfasthet och har alltså inte undersökt vilket beslag som är mest lönsamt i 

förhållande till önskad kvalitet. Baserat på hållfastheten rekommenderar vi beslag 

från Habo Gruppen AB. 
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Bilaga 1 – Optimering av hålvinkel 

`Nb Eval` Best (N) Force.1` (N) `Hålvinkel` (deg) 
0 693,0022047 693,0022047 30 
1 706,608365 706,608365 32,28787694 
2 719,5777362 719,5777362 35,49090465 
3 733,9544135 733,9544135 39,97514345 
4 749,8311795 749,8311795 46,25307777 
5 764,0024933 764,0024933 55,04218582 
6 788,6128663 788,6128663 67,34693708 
7 797,045686 797,045686 70 
8 797,045686 797,045686 70 
9 797,045686 749,6892479 46,20520034 
10 797,045686 781,5291607 63,67197951 
11 797,045686 782,8119346 63,6003988 
12 798,1124259 798,1124259 70 
13 798,1124259 798,1124259 70 
14 798,1124259 796,7538982 69,20779654 
15 798,1124259 787,6855143 67,6373556 
16 798,1124259 797,3057463 70 
17 798,1124259 797,3057463 70 
18 798,1124259 789,651133 68,52013653 
19 798,1124259 797,0823927 70 
20 798,1124259 797,0823927 70 
21 798,1124259 789,8952025 68,83715551 
22 798,1124259 796,2106318 70 
23 798,1124259 796,2106318 70 
24 798,1124259 796,7746962 69,93367946 
25 798,1124259 797,950955 69,84083071 
26 800,3784232 800,3784232 69,71084245 
27 800,3784232 798,9780737 69,5288589 
28 800,3784232 797,2700786 70 
29 800,3784232 797,2700786 70 
30 800,3784232 790,5104072 68,8273972 
31 800,3784232 788,5066317 67,74100723 
32 800,3784232 794,6306535 68,84206516 
33 800,3784232 793,5705814 68,86260031 
34 800,3784232 707,2888265 32,28787694 
35 800,3784232 800,2079178 69,71084245 



Bilaga 2 – Mätvärden och schematisk bild över belastningsfallen 

 

 

 

 

 

 

  Positiv x-riktning Negativ x-riktning Negativ z-riktning (pga. egenvikt) 
  [kg] [N] [kg] [N] [mm] 
Stenprofil         215 
Försök 1 2,35 23,077 4,55 44,681 

 Försök 2 2,35 23,077 5,83 57,2506 
 Försök 3 2,1 20,622 5,28 51,8496 
 Medel 2,27 22,26 5,22 51,26 
 S-profil 

    
190 

Försök 1 2,83 27,7906 4,78 46,9396 
 Försök 2 3,3 32,406 4,2 41,244 
 Försök 3 3,16 31,0312 4,1 40,262 
 Medel 3,096666667 30,40926667 4,36 42,8152 
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Bilaga 4 – Primärbedömning produktförslag 

Tekniska krav   Grupperingsskala     
  

  
  

  
  

  
  

3 - Uppfyller säkert kravet   
  

  
2 - Uppfyller troligen kravet   

  
  

1 - Uppfyller knappast kravet   
  

  
0 - Uppfyller inte kravet   

              

       Ekonomi-/resurskrav   Grupperingsskala     
  

  
  

  
  

  
  

3 - Uppfyller säkert kravet   
  

  
2 - Uppfyller troligen kravet   

  
  

1 - Uppfyller knappast kravet   
  

  
0 - Uppfyller inte kravet   

  
  

  
  

  
              

       Nr FÖRSLAG 
Besrivning 

    TB EB Förs 
vidare 

1 Metallbricka     0 2 Nej 
2 Kex i kombination med lim     0 3 Nej 
3 Sinkning     0 2 Nej 
4 Singelhake     1 1 Nej 
5 Dubbelhake     2 2 Ja 
6 Skenor     2 2 Ja 
7 Sadelstolpsklämma     3 2 Ja 
8 Magnet     1 1 Nej 
9 Ikeabeslag     3 2 Ja 
10 Flexplugg     2 1 Ja 
11 Plastbeslag     2 2 Ja 
12 Snöre     0 2 Nej 
13 Koniska träplugg     1 2 Nej 
14 Cylindriska träplugg     0 2 Nej 
15 Gipsplugg     2 2 Ja 
16 Skåpbilsklämma     2 2 Ja 
17 Kula     1 1 Nej 
18 Spännhake 2 2 Ja 



Bilaga 5 – Mellanliggande utvärdering av produktföslag (omgång 1) 

Uppfyllelsebedömning Grupperingsskala 
                

 
3 - Förslaget uppfyller säkert kriteriet 

                
 

2 - Förslaget uppfyller troligen kriteriet 
                

 
1 - Förslaget uppfyller knappast kriteriet 

                  0 - Förslaget uppfyller inte kriteriet 
              

                 
      

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 T T Förs 

                            Summa /Tmax vidare 
Nr FÖRSLAG 

  

  
                          

5 Dubbelhake   3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 1 25 0,76 Nej 
6 Skenor   3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 0 23 0,70 Nej 
7 Sadestolpsklämma   3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 31 0,94 Ja 
9 Ikeabeslag   1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 0,91 Ja 
10 Flexplugg   2 2 3 3 3 1 1 2 3 3 0 23 0,70 Nej 
11 Plastbeslag   2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 29 0,88 Ja 
15 Gipsplugg   3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 0 25 0,76 Nej 
16 Skåpbilsklämma   3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 27 0,82 Ja 
18 Spännhake   2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 27 0,82 Ja 



Bilaga 6 – Stabilitet 

Tillvägagångsätt 
Lastfallet för bedömning av stabilitet hos produktförslagen har simulerats i arbetsbänken 
Generative Structural Analysis där ett User-defined Restraint reglerade rörelsen för 
sidostycket av dörrkarmen. För att efterlikna lastfallet som utfördes enligt kapitel 3.6 sattes ett 
rörelsevillkor för sidostycket som tvingade detta att flyttas 300 mm i positiv x-riktning. Med 
hjälp av en Reaction Sensor kunde sedan den erforderliga kraft som krävdes för att flytta 
sidostycket mätas. En visuell bedömning har gjorts gällande krav K7 där avståndet mellan 
karmens två delar i skarven har uppskattats. Resultatet av denna mätning och den visuella 
bedömningen presenteras nedan och står som grund för den mellanliggande utvärderingen. 
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 (11) Plastbeslag - (161N) 

 

(7) Sadelstolpsklämma (743N) 
 

 



Bilaga 6 – Stabilitet 

(18) Spännhake - (109N) 
 

 

 

(9) Ikeabeslag – (1045N) 

 

 



Bilaga 6 – Stabilitet 

(16) Skåpbilsklämma – (81N) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7 – Mellanliggande utvärdering av produktförslag (omgång 2) 
 

 

 

 

 

 

 

Uppfyllelsebedömning Grupperingsskala     
                

 
3 - Förslaget uppfyller säkert kriteriet   

                
 

2 - Förslaget uppfyller troligen kriteriet 
                

 
1 - Förslaget uppfyller knappast kriteriet 

                  0 - Förslaget uppfyller inte kriteriet   
              

                   

      

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 Ö1 Ö2 T T Förs 
Summa /Tmax vidare 

Nr FÖRSLAG     
                              

7 Sadestolpsklämma   3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38 0,97 Ja 
9 Ikeabeslag   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 34 0,87 Ja 
11 Plastbeslag   1 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 1 0 25 0,64 Nej 
16 Skåpbilsklämma   3 3 3 3 3 1 2 0 3 3 3 3 3 33 0,85 Nej 
18 Spännhake   3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 0 27 0,69 Nej 



Bilaga 8 – Stabilitetsmätningar och tidsåtgång vid montering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Positiv x-riktning 

  
Uppmätt värde 
[kg] 

Fordrad kraft för böjning 
[N] 

Ikeabeslag 
 

  
Försök 1 2,3 22,586 
Försök 2 1,6 15,712 
Medel 1,95 19,149 

   Sadelstolpsklämma 
 

  
Försök 1 3,8 37,316 
Försök 2 2,97 29,1654 
Medel 3,385 33,2407 

     Monteringstid 
  Uppmätt värde sekunder 
Ikeabeslag 

 
  

Testperson 1 25 
Testperson 2 33 
Testperson 3 31 
Testperson 4 20 
Testperson 5 35 
Medel 28,8 
Sadelstolpsklämma   
Testperson 1 55 
Testperson 2 50 
Testperson 3 75 
Testperson 4 190 
Testperson 5 70 
Medel 88 



Bilaga 9 – Materialkostnader 
 

 

 

 

 

 

 

Ikeabeslag           
Materialkostnader 

     Artikel Styckpris (kr) Antal Totalpris Leverantör Art. Nr 

Kopplingsmutter 1,19 4 4,76 Biltema AB 
86-

2002 

Kopplingsskruv 0,99 4 3,96 Biltema AB 
86-

2003 
Total   8,72   

      Sadelstolpsklämma     0     
Materialkostnader 

  
0 

  Artikel Styckpris (kr) Antal Totalpris Leverantör Art. Nr 

Gängstång, blankförzinkad 22,90/m 
30 
cm 6,80 Biltema AB 193-86 

Sexkantsmutter, M6 0,796 2 1,592 Biltema AB 198-93 
Planbricka, rund 0,796 2 1,592 Biltema AB 198-73 
Plastbeslag Kostnad (kr) 

    Verktyg 100 000 
    Detaljpris vid batch på 10 

000 1 
    

      Volym Styckkostnad (kr) 
    10 000 11 
    20 000 6 
    30 000 4,333333333 
    40 000 3,5 
    50 000 3         

Total   12,984   



Bilaga 10 – Slutgiltig utvärdering av produktförslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfyllelsebedömning Grupperingsskala         
 

Grupperingsskalan nedan är i den slutgiltiga bedömningen  
  

 
3 - Förslaget uppfyller säkert kriteriet   

 
multiplicerad med viktfaktorer enligt Tabell 4.2.   

  
 

2 - Förslaget uppfyller troligen kriteriet   
             

 
1 - Förslaget uppfyller knappast kriteriet 

               0 - Förslaget uppfyller inte kriteriet   
           

                  

      
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 Ö1 Ö2 T Förs 

Summa vidare 
Nr FÖRSLAG                                 
7 Sadestolpsklämma   3,24 2,16 3,27 3,09 3,48 3,48 3,33 2,34 1,03 3,27 3,00 3,00 0,00 34,69 Nej 
9 Ikeabeslag   3,24 2,16 3,27 3,09 3,48 2,32 3,33 3,51 3,09 3,27 2,00 3,00 0,00 35,76 Ja 



Bilaga 11 - Produktutkast 

 

 







Bilaga 14 – Analys av dörrkarm 
 

Tillvägagångssättet var att ersätta de reella beslagen med virtuella komponenter, så kallade 
Virtual Smooth Part. Detta för att få ett resultat som skulle likna verkligheten bättre. Krafter 
applicerades på dessa virtuella komponenter, och kraften var på 100 N och i 60° riktning. 
Krafterna från sidostycket och överstycket är motriktade så att delarna verkar tryckas mot 
varandra. Storleken på kraften var svår att approximera då gruppen inte hittat relevant 
information om denna, så storleken på approximationen var i överkant. Vilka de olika 
riktningarna är visas i figuren nedan.

 

Figur 1 De olika riktningarna visas 

 

x-led – (3,33 N) 
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y-led – (2,22 N) 

 

 

 

z-led – (1,57 N) 

 

 

 




