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ABSTRACT  

 

This report documents a degree project at the undergraduate level that has been carried out at 

the company ASSA ABLOY Opening Solutions through Mälardalen University during spring 

term 2019. The task of the work was to find a concept that increases the operational reliability 

of the company's round cylinder. The problem is that dust, dirt and water enter the keyhole 

cylinder that causes the cylinder to become slow or stop working. One of the main 

requirements was that the concept could be retrofitted by the customer. The main elements of 

the project have been information gathering, concept generation and concept development. 

 

Information collection has the purpose of creating an understanding of the problem and the 

conditions of the work. An important basis for the concept development has been the 

requirement specification that was established after the information collection. In order to 

quality assure the concepts, a number of product development tools have been used, and close 

feedback with the company has also facilitated the work. The concepts were evaluated using 

Pugh's matrix together with the company and thereafter a concept was chosen for further 

development. 

 

The result was a concept that consists of a cylinder cover that is mounted on the cylinder. The 

cover acts as a weather protection by covering the keyhole and therefore it reduces the amount 

of dust, dirt and water entering through the keyhole. In order to be able to put the key in the 

cylinder, a hatch has been mounted on the cover that can also rotate 360 degrees. 

 

The final concept is presented in the form of drawings, rendered images and prototype. 

Theoretically, the concept meets most of the requirements. Recommendations for continued 

development are the determination of material and then to make detailed strength tests based on 

prototype in real material. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport dokumenterar ett examensarbete på grundnivå som har utförts hos företaget 

ASSA ABLOY Opening Solutions genom Mälardalens Högskola under VT 2019. Arbetets 

uppdrag var att hitta ett koncept som ökar driftsäkerheten på företagets runda cylinder. 

Problemet är att damm, smuts och vatten kommer in i nyckelhålet på cylindern som bidrar till 

att cylindern går trögt eller slutar fungera. Ett av huvudkraven var att konceptet skulle kunna 

eftermonteras av kund. Projektets huvudsakliga beståndsdelar har varit informationsinsamling, 

konceptgenerering och konceptutveckling.  

 

Informationsinsamlingen har som syfte att skapa en förståelse för problemet och för arbetets 

förutsättningar. En viktig grund för konceptutvecklingen har vart kravspecifikationen som 

fastställdes efter informationsinsamlingen. För att kvalitetssäkra koncepten har ett flertal 

produktutvecklingsverktyg använts, nära återkoppling med företaget har också underlättat 

arbetet. Koncepten utvärderades med hjälp av Pugh´s matris samt tillsammans med företaget 

och därefter valdes ett koncept ut för vidareutveckling. 

 

Resultatet blev ett koncept som består av en cylinderkåpa som monteras på cylindern. Kåpan 

fungerar som ett väderskydd genom att den täcker nyckelhålet och därför minskar det att 

damm, smuts och vatten kommer in genom nyckelhålet. För att kunna stoppa i nyckeln i 

cylindern har en lucka monterats på kåpan som också kan rotera 360 grader. 

 

Slutkonceptet presenteras i form av ritningar, renderade bilder och prototyp. Teoretiskt 

uppfyller konceptet de flesta av kraven. Rekommendationer för fortsatt utveckling är 

bestämmande av material och därefter göra utförliga hållfasthetstester baserade på prototyp i 

verkligt material.  
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1. INLEDNING 
 

 

1.1. BAKGRUND 
 

Projektets uppdragsgivare är ASSA ABLOY Opening Solutions som är världsledande 

tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar och har kontor i över 70 länder och kunder i 

hela världen. AAOS har utvecklats från att vara ett lås och nyckelföretag till ett komplett 

säkerhetsföretag.  

 

I deras stora sortiment av produkter tillhör låscylindrar. Ett problem som finns idag är att vädret 

och klimatet påverkar driftsäkerheten på cylindern och företaget ser ett behov av en ny produkt 

som löser problemet.  

 

 

1.2. PROBLEMFORMULERING 
 

Problemet som projektet har för avsikt att lösa i det här examensarbetet är att öka 

driftsäkerheten på runda cylindrar. Problemet är att damm, smuts och vatten kommer in genom 

nyckelhålet på cylindern som i sin tur orsakar att cylindern går trögt eller slutar fungera.   

 

 

1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLNNING  
 

Projektets syfte är att hitta ett underlag för vidare utveckling av ett koncept som minskar att 

damm, smuts och vatten kommer in genom nyckelhålet till cylindern. Målet med projektet är 

att konceptet ska höja driftsäkerheten på låscylindern.  

 

Frågeställningar: 

Hur kan driftsäkerheten öka på cylindern? 

Vilka val kan göras för att positionera konceptet fördelaktigt gentemot konkurrenterna? 

I vilken utsträckning kan befintliga komponenter användas? 

 

 

1.4. PROJEKTDIRIKTIV  
 

Projektets uppdragsgivare är ASSA ABLOY Opening Solutions som vill öka driftsäkerheten på 

deras cylindrar. Problemet är att smuts, damm och vatten kommer in genom nyckelhålet på 

cylindern som orsakar att cylindern går trögt eller slutar fungera. Uppgiften är att undersöka 

och försöka hitta ett koncept som är mer fördelaktig än det klimatskydd som finns på 

marknaden idag i Sverige. En prototyp på resultatet skall tas fram och produkten skall följa 

företagets designguidelines. 

 

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR  
 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och kommer utföras på halvfart under 20 veckor 

på vårterminen 2019. Detta medför att vissa avgränsningar är nödvändiga för att projektet ska 

bli klart inom tidsramen.  
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Resultatet av examensarbetet kommer presenteras i en rapport, en CAD-modell, prototyp och 

en muntlig redovisning.  

Examensarbetet kommer vara avgränsat till konceptnivå där slutresultatet kan tas vidare av 

AAOS.  

 

Projektet har som fokus att ta fram en teknisk lösning och kommer avgränsas enligt följande 

punkter: 

 Lösningen avgränsas till att passa en rund cylinder.  

 Konceptet ska inte påverka dagens tillverkning av cylindern  

 Konceptet ska kunna eftermonteras av kunden. 

 Förslag på tillverkningsmetod för eventuell produktion kommer tas fram om tid finns 

 Någon riktig kostnadsanalys kommer inte tas fram mer än vilket koncept som kan vara 

mer kostnadseffektiv vid tillverkning  
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2.  ANSATS OCH METOD 
 

Detta kapitel beskriver de metoder som har använts under projektet. 

Produktutvecklingsverktygen tillämpas efter kurslitteraturen inom produktutvecklingen. I figur 

1 visas produktutvecklingens olika faser.  

 

 
Figur 1 Produktutvecklingens faser 

 

2.1. PLANERING 
 

För att få en bra struktur på hela projektet är planeringen av produktutvecklingsprojekt viktigt. 

Detta ser till att de som arbetar i projektet alltid vet vad som behöver göras och vilken tidsram de 

har. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

2.1.1 GANTT-SCHEMA  

 

Inom produktutveckling är ett av de vanligaste sätten att planera ett projekt genom att upprätta 

ett Gantt-schema. Gantt-schema används för att grafiskt åskådliggöra ett projekts olika moment 

mot en tidsaxel. Genom detta är det lätt att få en god överblick över projektet. Det är viktigt att 

undersöka vilken ordning som är lämpligast för de olika momenten och vilka moment som kan 

utföras parallellt. Projektstegens moment ordnas upp i rader och den uppskattade tidsåtgången 

markeras längs en horisontell tidsaxel. Utfallet av tidsåtgången jämförs med den planerade i 

Gantt-schemat och på det sättet blir det enkelt att följa hur arbetet ligger till på ett visst datum. 

(Österlin 2011) 

 

 

2.2. PROBLEMFÖRSTÅELSE 
 

2.2.1 KONKURRENTANALYS 

 
En konkurrentanalys genomförs för att utvärdera konkurrerande produkter på marknaden. Genom 

att använda sig av konkurrentanalys går det lättare förstå hur en produkt ska utvecklas för att vinna 

konkurrenskraft på marknaden. Genom att titta på styrkor och svagheter hos konkurrenter går det 
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att dra nytta av styrkor och försöka undvika svagheterna i deras produkter. Vid genomförandet av 

en konkurrentanalys så är första steget att identifiera vilka konkurrenter som finns. Därefter så 

utvärderas viken grad av konkurrens de har till den egna produkten. Därefter sammanfattas 

konkurrenterna och de besluten om huruvida de ska attackeras eller undvikas. (Österlin, 2011) 
 

 

2.2.2 FUNKTIONSANALYS 

 

En funktionsanalys är en hierarkisk beskrivning av en produkts funktioner. Funktionerna delas 

in i tre huvudsakliga grupper i följande ordning: 

 

1. Huvudfunktioner – beskriver huvudsyftet som finns med produkten 

2. Delfunktioner – funktioner som gör att huvudfunktionen uppfylls  

3. Underfunktioner - funktioner som krävs för delfunktionerna 

 

Det finns även stödfunktioner som inte ska påverkar huvudfunktionen, stödfunktionerna ska 

endast se till att skapa ett mervärde för kunden. Funktionerna formuleras i regel med hjälp av 

ett verb och i följd av ett substantiv t.ex. ”medge grepp”. För att få en överskådlig uppfattning 

om de olika funktionerna illustreras hierarkin i ett funktonsträd. (Se figur 2) Funktionsanalysen 

används senare som underlag för en kommande kravspecifikation. (Österlin 2011) 

 

 
Figur 2 Illustrerar exempel på funktionsanalys 

 

 

2.2.3 KRAVSPECIFIKATION 

 

En kravspecifikation är ett dokument som listar alla de krav som ställs på produkten. Kraven 

varierar beroende på företagets krav, kundbehov, funktioner och andra faktorer som kan tänkas 

ingå i produkten. Det är viktigt att tänka på att inte ge lösningar på de specifika problemen utan 

att skriva vad som ska uppfyllas. En viktning kan göras för att visa vilka funktioner som är 

nödvändiga, önskvärda och onödiga. Utifrån viktningen kan det på ett visuellt sätt tydliggöra 

vilka krav som måste uppfyllas för att tillfredsställa kundens behov och samtidigt visa vilka 

krav som behövs fokuseras på. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 

2.3. KREATIVA VERKTYG  
 

2.3.1 BRAINSTORMING 
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Brainstorming är ett effektivt och välkänt kreativitetsverktyg för produktutvecklaren att ta fram 

en stor mängd idéer. För att utvecklaren inte ska fastna i samma tankegångar fastställs det så 

lite krav som möjligt innan, bra och dåliga idéer är välkomna och inga idéer får förkastas. Inga 

slutidéer bör ha diskuteras innan, risk finns annars att fastna i samma tankeloop. Utvärdering av 

de olika idéerna sker inte i detta stadie utan analyseras i efterhand. Målet med brainstorming är 

att få en stor variation och bredd på olika idéer. (Österlin 2011) 

 

2.3.2 SKISSER 

 

För att enkelt visualisera sina idéer kan enkla och snabba skisser göras, det kan också generera 

till att ytterligare idéer föds fram. Genom att kunna visa en skiss på idéen kan det också vara 

lättare att diskutera den med en annan person. Skisserna behöver inte vara korrekt 

proportionerliga och perfekt utformade utan det viktigaste är att det ska ge en bild av hur något 

skulle kunna vara tänkt att utformas. (Österlin 2011) 

 

 

2.4. KONCEPTUTVÄRDERING  
 

2.4.1 FÖR OCH NACKDELSANALYS  

 

För att utvärdera och sålla idéerna kan en för och nackdelsanalys användas. De olika idéerna 

listas i en kolumn och därefter listas för och nackdelar i varsin kolumn för varje idé. För och 

nackdelarna räknas ihop och nackdelarna subtraheras från fördelarna, och de idéerna med med 

flest fördelar kan väljas ut för vidare utveckling. (Österlin 2011) 

 

 

2.4.2 PUGH´S MATRIS  

 
Pugh´s matris är ett utvärderingsverktyg som används för att sålla idéer/koncept och se vilka 

idéer/koncept som är lämpliga att fortsätta arbeta med. Metoden kan också användas för att se 

om olika koncept kan kombineras eller förbättras.     

 

För att utforma själva matrisen är det 6 steg som behövs göras, se figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3 Pugh´s matris 

 

Steg 1 är att definiera problemet t.ex. ”koncept som behöver utvecklas”. Steg 2 är att för in de 

olika idéerna eller koncepten som har tagits fram under idégenereringen. Det är viktigt att 

nivån på de olika idéerna är likvärdiga, att ha en enkel skiss på varje idé kan vara lämpligt. Steg 
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3 är att välja de kriterier som koncepten ska värderas emot. Kraven baseras ofta med hjälp av 

kundbehoven eller kravspecifikationen. Steg 4 är att vikta och välja vilka kriterier som är av 

störst betydelse. I steg 5 väljs först ett koncept ut som referenskoncept. Detta koncept bör 

varken vara det koncept som tros vara bäst eller sämst. Därefter värderas de olika koncepten 

hur de uppfyller kriterierna. Varje koncept jämförs med referenskonceptet och tilldelas med +, 

0 eller -. Där + innebär att konceptet uppfyller kriteriet bättre än referensen, 0 att det är 

likvärdigt och – att det är sämre. Steg 6 består av att utvärderingen multipliceras med 

kriteriernas vikt. Därefter summeras det för varje alternativ till en resultatsiffra. Resultatsiffran 

kan jämföras mellan de olika koncepten och beslut kan tas om vilka koncept som ska tas 

vidare, laggas ner eller kombineras. (Ullman 2010) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
 

3.1 CYLINDERNS UPPBYGGNAD 

 

En cylinder består av en hel del olika detaljer. Den som utgör grunden är cylinderhuset. Huset 

kan vara runt och ovalt, i figur 4 visas en sprängbild av en rund cylinder. I huset monterar man 

cylinderkärnan som har sidstift för nyckeln profil. När den är monterad i huset kan baksida 

sättas fast och olika stift beroende på toppkoden på nyckeln kan placerar i kanalerna upptill på 

cylindern. När stiften är i stoppas en fjäder i varje kanal i och därefter placeras en täckpinne 

över kanalerna som håller allt på sin plats. Stiften är utvalda och placerade efter koden som 

finns på nyckeln. 

 

 
                                                                          Figur 4 Sprängbild av cylinder 

 

De ovala cylindrarna finns i olika ytbehandlingar och det finns främst tre anledningar till varför 

de ytbehandlas. Metaller är grundmaterial i produkterna och när de sitter utomhus där 

temperatur och luftfuktighet växlar hela tiden, kondenserar ofta vatten ut på produkterna och 

tillsammans med syret kan processen till korrosion starta. Ytbehandling skapar beläggningar 

som skyddar mot, eller fördröjer korrosionsprocessen. Ett annat skäl är funktionsskäl där man 

vill uppnå en yta på produkten som har en god slitstyrka eller har låg friktion. Det tredje 

anledningen som är minst lika viktigt är att göra produkten estetisk tilltalande. De runda 

cylindrarna är gjorda i mässing och finns inte i olika ytbehandlingar, istället eftermonteras 

alltid en kåpa över cylindern som finns i olika ytbehandlingar. (Se figur 5. )                                                

                                           
                                                          Figur 5 Cylinderkåpa 
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3.2. VÄDER- OCH KLIMATPÅVERKAN 
 

Vilket väder och klimat som cylindern utsätts för har en stor inverkan på cylindern. Men det 

behöver inte blåsa mycket ute för att det ska komma in smuts i cylindern. Eftersom det ofta 

råder olika miljöer och temperaturer på de olika sidorna av dörren så skapas det ett undertryck 

och övertryck. När det t.ex. är kallare utomhus än vad det är inne i huset så finns det ett 

undertryck i huset som gör att uteluften sugs in genom otäta utrymmen som t.ex. dörrar och 

fönster. Genom att det både finns hål på framsidan och baksidan av cylindern innebär det att 

luft kan färdas genom cylindern, om det då är en ny dörr som täter väldigt bra skapar det ännu 

mer tryck genom cylindern. Detta medför att smuts kan färdas genom cylindern och fastna i 

den vilket i sin tur leder till att om för mycket smuts fastnar i cylindern går cylindern trögt.  

 

Förutom över- och undertryck som gör att luft färdas genom cylindern kommer även mycket 

smuts in i cylindern genom vinden. Vinden för med sig små dammpartiklar som kommer in 

genom nyckelhålet och fastnar i cylindern. Men det är inte bara smuts och damm som cylindrar 

utsättas för utan även saltvatten som finns vid t.ex. västkusten. Saltvatten har en förödande 

effekt på cylindern och de cylindrar där det har kommit in saltvatten brukar sluta fungera helt. 

(lfs-web, 2019) 

 

 

3.3 TILLVERKNINGSMETODER  
 

 

3.3.1 DJUPDRAGNING  

 

Djupdragning som även kallas dragpressning, är en metallbearbetningsprocess för att skapa 

sömlösa djupa och runda former när man utgår från plåt. Metoden går ut på att man pressar ett 

plåtstycke mellan två verktyg som med hög presskraft formar plåten till önskad form. Detta 

sker ofta i flera steg. Djupdragning används ofta till produkter vars djupmått ska vara större än 

radien samt ha en jämn materialtjocklek. (excenterpressning, 2019) 

 

 

3.3.2 PRESSGJUTNING 

 

Pressgjutning är en gjutmetod där man använder sig av en tvådelad gjutform som kan öppnas 

och stängas. Smält metall sprutas in i formen under högt tryck och fyller därmed formen helt. 

Formen vätskekyls sedan för att behålla rätt prestanda och livslängd. Det bidrar också till att 

hålla nere cykeltiderna. Pressgjutning är en metod som blir mycket kostnadseffektiv vid 

långa serier eftersom verktygskostnaden är förhållandevis hög. (lwp, 2019)  

3.4 IP-KLASSNING 
 

Vid användning av elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer är det viktigt ha en 

god kapsling för att minska riskerna för elchock, brand och explosion. Detta är för att undvika 

damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten som kan tränga in. Elsäkerhetsverket beskriver vad 

varje siffra består av (Elsäkerhetsverket, 2015):  
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Första siffran  

0, Inget skydd.  

1, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.  

2, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.  

3, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.  

4, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.  

5, Dammskyddad.  

6, Dammtät.  

 

Andra siffran  

0, Inget skydd.  

1, Skyddad mot droppande vatten.  

2, Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.  

3, Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.  

4, Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.  

5, Skyddad mot spolande vatten från munstycke.  

6, Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.  

7, Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.  

8, Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning 
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4. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK (Empiri) 
 

Detta avsnitt beskriver lösningsgången för tillämpningen av teorin. 

 

4.1  PLANERING 
 

Innan projektet tog fart skapades en grov planering av projektet, detta gjordes med hjälp av ett 

Gantt-schema. Planeringen är baserad på de olika produktutvecklingsfaserna och deras olika 

moment. Med hjälp av denna så kunde projektets utveckling följas på ett visuellt sätt. Se bilaga 

1 för fullständigt Gantt-schema. 

 

4.2  PROBLEMFÖRSTÅELSE 
 

I detta avsnitt redovisas tillämpningen av de metoder som har använts för att få en djupare 

förståelse av problemet. Även för att undersöka vad för produkter som finns inom företaget och 

bland konkurrenter. Det bidrar till en ökad förståelse av det som behövs utvecklas.   

 

4.2.1 FUNKTIONSANALYS 

 

Funktionsanalysen genomfördes för att få en överskådlig bild av vilka funktioner väderskyddet 

ska ha. Funktionsanalysen definierar de funktioner som produkten ska uppfylla utan att berätta 

på vilket sätt det ska ske. Funktionsanalysen är strukturerad på ett hierarkiskt sätt där 

huvudfunktion angavs som ”Minska att smuts och vatten kommer in i cylinder”. (se figur 6.) 

Därefter grenas det ut till två delfunktioner som måste finnas för att huvudfunktionen ska vara 

möjlig. För att delfunktionerna i sin tur ska fungera finns det underfunktioner till dem.  

 

 
Figur 6 Funktionsanalys 
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4.2.2 KRAVSPECIFIKATION 

 

Kravspecifikationen utformades med hjälp av krav som är givna från handledare på företaget. 

Kraven har delats in i två olika kategorier, krav som är nödvändiga för produkten och 

önskvärda krav se figur 7. 

 

 
Figur 7 Kravspecifikation 

 

4.2.3 NULÄGESANALYS 

 

En nulägesanalys har gjorts för att få en överblick av vad AAOS erbjuder för typ av 

väderskydd idag. En undersökning har också gjorts för att se vad det finns för andra typer av 

väderskydd både på andra marknader och andra företag. Detta för att hitta inspiration till hur 

olika lösningar kan se ut samt för att hitta fördelar och nackdelar som kan tas vidare i projektet.  

 

AAOS i Sverige tillhandahåller i dagsläget bara en produkt 

som ger väderskydd till rund cylinder. (Se figur 8) Produkten 

har namnet Klimatskydd och kan eftermonteras av kund. 

Konstruktionen på väderskyddet medger passning för både 

runda och ovala cylindrar genom ett runt hål som är stansat ur 

en platta som är tillverkad i rostfritt stål som monteras under 

cylinderringen. Därefter är en svart gummilapp fastmonterad i 

plattan som täcker cylindern och därmed ger ett väderskydd 

för cylindern. Produkten har en mycket enkel konstruktion och 

uppfyller huvudfunktionen genom att tillhandahålla ett 

väderskydd för cylindrar. Produkten har dock sina nackdelar 

med att den inte är särskilt estetiskt tilltalande och därför inte 

passar alla miljöer. Produkten är också utformad på ett sådant 

sätt att det blir ett extra moment att stoppa i nyckeln i låset 

eftersom gummilappen måste lyftas. Det är en enkel lösning 

som löser problemet men som blir begränsad eftersom det blir 

ett extra moment och på grund av utseendet.  

                                                                                                                                                
                                                                                                                             Figur 8 AAOS Klimatskydd 
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AAOS erbjuder även ett väderskydd som är konstruerad för 

skåplås se figur 9a, 9b. Produkten är helt gjort i plast där man 

trär på den från baksidan av cylindern och drar fram den tills 

det tar stopp för cylindern har en kant. Ett lock är sedan fäst i 

ringen som sitter runt cylindern. Fördelen med produkten är att 

när locket är stängt så skyddar den bra mot damm, smuts och 

vatten. Nackdelen är att det är ett extra moment att behöva 

öppna locket för att kunna stoppa i nyckeln i cylindern och 

sedan stänga den för att förslutna. Det finns risk att 

glömma att stänga locket. Den är bara anpassad för 

skåplås och fungerar därför inte till runda och ovala 

cylindrar.  

 

 

 
                                                                                          

                                                                                                         Figur 9b AAOSväderskydd för skåplås 

 

 

AAOS har även en hel del hänglås i olika säkerhetsklassningar. 

Där den senaste hänglåsserien är utvecklad för de hårda 

väderförhållandena i Norden och har väderskydd. Ett skruvlock är 

konstruerad för cylinderkärnan med tätande o-ringar över 

nyckelhålet vilket gör att hänglåset klassas med IP68 vilket innebär 

att den är helt dammtät och tål kontinuerlig nedsänkning i vatten. 

(Se figur 10) 

Fördelen med hur väderskyddet är konstruerat är att den har en hög 

IP-klassning och tål damm och vatten. Den tål alltså att sitta i 

miljöer med extrema väderförhållanden. Nackdelen är att den inte 

är så smidig att öppna och stänga snabbt eftersom locket måste 

skruvas på och av för att kunna få in nyckeln i cylindern. Den 

skulle alltså inte vara optimal för en miljö där den ska användas 

väldigt ofta. Men passar desto bättre för miljöer där det krävs att 

den håller tätt.  
                                                                                                                   Figur 10 AAOS WP hänglåsserie  

 

 

 

 

På marknaden finns det även en hel del olika företag inklusive AAOS som har en variant av 

plastlock som skyddar hänglåset se figur 11. Plastlocket sitter i de flesta lösningar fast i 

hänglåset på olika sätt för att locket inte ska tappas när man tar bort det för att öppna hänglåset. 

En nackdel med en sådan här typ av lösning är att det blir ett extramoment att ta bort locket för 

att öppna och låsa hänglåset. Risk finns också att locket glöms att sättas på.  

 

Figur 9a AAOS Skåplås 
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Figur 11 Varianter av väderskydd 

 

AAOS i Tyskland har ett väderskydd ute på marknaden som är fastmonterat på cylinderkärnan. 

(Se figur 12) Väderskyddet består av två halvmåneformade bitar i plast som blir till en cirkel. 

Det är en liten infasning i mitten för att förtydliga vart nyckeln ska sättas in. När nyckeln trycks 

in fjädras de två plastbrickorna åt sidan, eftersom 

väderskyddet är monterat på kärnan så kan den vridas 360 

grader. När nyckeln tas ut fjädras brickorna tillbaka och 

stänger igen så att damm och vatten inte kommer in i 

cylinderkärnan. Produkten är klassad med IP54 vilket 

betyder att den är dammskyddad och skyddad mot 

strilande vatten från alla vinklar. 

Väderskyddet är väldigt användarvänlig då det bara är att 

stoppa in nyckeln i cylindern som vanligt, inget extra 

moment krävs vid användning.  

                                                                           
                                                                                                             Figur 12 AAOS i Tysklands väderskydd   

 

 

Inspiration till ett väderskydd kan också hittas från lås 

som finns på bilar. På vissa bilar förkommer det att 

låsen till dörren på bilen har en liten lucka som täcker 

cylindern. När man trycker nyckeln på luckan öppnas 

den inåt och sen fjädras den tillbaka till stängt läge när 

nyckeln tas ut. På det viset får låset på bildörren ett 

väderskydd.  

 

 

 
                                                                                                   Figur 13 Väderskydd på bildörr 
 

För att hämta inspiration från andra områden än lås togs det reda på hur petskydden på kontakt 

uttag/grenuttag fungerar. Det visade sig att en bricka roterar åt sidan när kontakten trycks in, 

och fjädras sedan tillbaka när kontakten tas ut. På detta sätt skyddas elen inuti kontaktuttaget 

från att exempelvis barn kan peta där.  
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4.2.4 KONKURRENTANALYS 

 

Målsättningen med konkurrentanalysen är att hitta företag som är konkurrenter till AAOS och 

ta reda på hur olika lösningar ser ut på samma problem. Genom detta kan både inspiration 

hittas samt slutsatser om vilka fördelar och nackdelar de olika lösningarna har och hur man kan 

ta vidare det i projektet.  

 

Genom att detta projekt är avgränsat till att hitta ett optimalt väderskydd till enbart runda 

cylindrar har bara konkurrerande produkterna till runda cylindrar analyserats i detta avsnitt. 

Väderskydd som finns på andra lås än runda cylindrar är beskrivs i avsnitt 4.2.1. 

 

Dormakaba 

 

Koncernerna Dorma och Kaba slogs samman till Dormakaba 2015 och är ett av de tre största 

företagen på den globala marknaden för passer- och säkerhetslösningar. Dormakaba är därför en av 

dem största konkurrenterna till AAOS och dem erbjuder flera olika typer av väderskydd till cylindrar.  

 

Produkt 1 - DormaKaba  
Kaba har ett liknande väderskydd som AAOS har idag på 

marknaden. (Se figur 14) Produkten har ett fäste i rostfritt stål som 

passar rund och oval cylinder och där ett skydd i mjukt, icke 

temperaturkänslig transparent PVC-plast är fäst som ska skydda 

cylindern från att smuts kommer in. Funktionsmässigt är produkten 

identisk med AAOS produkt och har samma fördelar och nackdelar 

är beskrivit i avsnittet innan. Det enda som skiljer sig är lappen som 

täcker cylindern. AAOS är gjort i gummi och är svart, till skillnad 

mot Dormakabas som är gjort i PVC-plast och är transparent. 

Skillnaden är det estiska och kan vara till konkurrentens fördel om 

man vill ha en produkt som smälter in mer. Det verkar också vara en 

viss skillnad i pris där Dormakabas produkt är snäppet billigare ut 

till kund. 
                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               Figur 14 DormaKabas väderskydd 
Produkt 2 - DormaKaba 

 

DormaKaba har även en annan variant av väderskydd som 

sitter fastmonterat på cylindern. Det är en bricka som sitter fast 

i en punkt ovanför nyckelhålet som man skjuter åt sidan för att 

föra in nyckeln i nyckelhålet se figur 15. Fördelen med 

produkten är att väderskyddet tätar bra runt nyckelhålet, inget 

damm och vatten borde komma in i cylindern när brickan 

täcker nyckelhålet. Den är även estetisk tilltalande då brickan 

smälter bra in med cylindern.  

En nackdel med funktionen är att det blir ett extra moment för 

att stoppa i nyckeln i nyckelhålet. Brickan måste först skjutas åt 

sidan för att nyckeln ska kunna stoppas i.  

 
                                                                                                                                Figur 15 DormaKabas väderskydd 
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Sammanfattning av konkurrenter  
 

Efter den konkurrensanalys som har gjorts kan det konstateras att AAOS inte är ensamma på 

marknaden med den produkt som dem erbjuder idag. DormaKaba säljer en nästan en identisk 

produkt. Konkurrenten ligger även steget före med att erbjuda en till produkt där en bricka är 

fastmonterad på cylindern. För att få ett övertag över konkurrenterna kan det vara till företagets 

intresse att fokusera på användarvänligheten och det estetiska hos en ny produkt. Slutsatsen 

som kan tas av de produkter som finns på den svenska marknaden idag är att de uppfyller 

huvudfunktionen med att förhindra att damm och vatten kommer in i cylindern. Framförallt kan 

användarvänligheten utvecklas. En ny lösning på problemet behöver tas fram som resulterar i 

att kunden får ett mervärde av produkten.  

 

 

4.2.5 KRAVSPECIFIKATION 

 

Kravspecifikationen utformades med hjälp av krav som är givna från handledare på företaget. 

Kraven har delats in i två olika kategorier. Krav som är huvudfunktion, nödvändiga och 

önskvärda krav. (Se figur 16) 

 

 
Figur 16 Kravspecifikation 

 

 

 

4.3  KONCEPTFRAMTAGNING 
 

 

4.3.1 IDÉGENERERING 

 

Idégenerering gjordes i form av metoden brainstorming som har genomförts under flera korta 

tillfällen. Ett av tillfällen genomfördes tillsammans med en liten grupp personer på företaget, 

detta för att få ett bredare perspektiv på hur olika lösningar kan se ut. Målsättningen med 

idégenereringen är att få en bred undersökning hur olika lösningar kan se ut på problemet och 

det görs genom att idéer skissas och antecknas utan några gränser och kritik begränsa 
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I detta steg har det valts att fokusera på själva funktionen på lösningen, exakt hur allt ska 

fungera i praktiken och själva designen på produkten är tänkt att vidareutvecklas senare i 

processen då det är funktionen och konstruktionen som är första steget att avgöra. Inspiration 

har hämtats från konkurrenter, lösningar som finns på andra marknader och produkter som 

finns inom AAOS koncernen.  

Idégenereringen resulterade i tio enkla skisser med olika funktioner i fokus. Förklaringar till 

varje skiss redovisas nedan. 

 

Idé 1 (Se figur 17) 

Cylinderkåpan används som grund i idén och monteras på cylindern. Tanken är att en liten 

bricka är fäst i en punkt på kåpan som sedan täcker nyckelhålet, brickan skjuts åt sidan för att 

få in nyckeln. Skruven som brickan är fäst i är tillräckligt lös för att brickan själv ska kunna åka 

ner.  

 

 
Figur 17 Idé 1 

 

Idé 2 (Se figur 18) 

En rund lite tjockare bricka med samma diameter som kåpan är fäst i en punkt på kåpan. 

Brickan vrids åt sidan för att stoppa i nyckeln. Brickan är tillräckligt hårt fastskruvad för att 

den ska stanna i uppställt läge, och behövs vridas ner igen för den ska hamna i stängt läge. 

 
Figur 18 Idé 2 

 

Idé 3 (Se figur 19) 

Cylinderkåpan är grunden för idén där ett lock är fäst på kåpan som sedan lyfts upp för att 

stoppa i nyckeln. Luckan sitter fast i kåpan för att inte tappas bort. Luckan klickas sen fast när 

nyckeln tas ur cylindern.  
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Figur 19 Idé 3 

 

Idé 4 (Se figur 20) 

Idén påminner om en vredkåpa som monteras över låsvredet. Det är alltså en stor kåpa som 

täcker hela cylindern när den är i nedställt läge och som behövs lyftas upp vid användning av 

cylindern. 

 
Figur 20 Idé 4 

 

Idé 5 (Se figur 21) 

Cylinderkåpan är huvuddelen där två brickor är fäst inne i kåpan, brickorna skjuts åt sidan när 

nyckeln vrids om. Brickorna fjädras tillbaka när nyckeln dras ut.  

 
Figur 21 Idé 5 

 

Idé 6 (Se figur 22) 

Lösningen är monterad inne i cylinderkåpan. Två brickor som skjuts åt sidan för att nyckeln 

ska få plats där dem två brickorna kan rotera 360 grader när nyckeln vrids runt. Fjädring mellan 

dem två brickorna gör att dem fjädras tillbaka när nyckeln tas ut från cylindern. 
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Figur 22 Idé 6 

 

Idé 7 (Se figur 23) 

Idéen är att ha en rund bricka som är fäst inne i cylinderkåpan som kan roteras 360 grader. 

Brickan har sen ett hål som är lika stort som nyckeln där ett material täcker hålet för att damm 

och smuts inte ska komma in i cylinder. Det krävs att materialet är tillräckligt elastiskt att 

nyckeln ska kunna gå in genom hålet och att den täpper igen när nyckeln inte är i.  

 
Figur 23 Idé 7 

 

Idé 8 (Se figur 24) 

Cylinderkåpan används som grund för idéen där en rund bricka med hål för nyckeln. Hålet 

täcks sedan av ett lock skjuts inåt när nyckeln förs in i cylindern och som fjädras tillbaka när 

nyckeln tas ut. Brickan kan rotera 360 grader genom att den är fäst i en hållare. 

     
Figur 24 Idé 8 
 

Idé 9 (Se figur 25) 

I kåpan som sitter över cylindern så finns det gängor som gör att man kan skruva på ett lock 

som skyddar cylinderkärnan. Det kan även finnas o-ringar som gör att den blir väldigt damm- 

och vattentät.  
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Figur 25 Idé 9 
 

Idé 10 (Se figur 26) 

En rund bricka som täcker hela framsidan av kåpan som fungerar som en dörr. Man kan öppna 

och stänga den. 

 
Figur 26 Idé 10 
 

 

 

 

4.3.2 IDÉUTVÄRDERING  

 

 

För att utvärdera och sålla idéerna har en för och nackdelsanalys gjorts. (Se figur 27) Genom 

att lista både fördelar och nackdelar får man en översikt över varje idé, beroende på hur många 

fördelar gentemot nackdelar idén har kan de idéer med flest fördelar tas vidare för utveckling.   

 

 

Idé Fördelar Nackdelar Summa 

1 + Få komponenter 

+ Billig tillverkningskostnad  

- Risk att brickan hamnar i 

fel läge och inte sluter tätt 

- Extra moment att skjuta 

brickan åt sidan 

- Ger inte tillförlitligt 

intryck 

2-3 = -1 

2 + Få komponenter  

+ Tillförlitligt intryck 

+ Billig tillverkningskostnad 

+ Bra tätning 

+ Estetisk tilltalande 

- Extra moment att skjuta 

skyddet åt sidan  

- Risk att glömma skjuta 

tillbaka brickan 

5-2 = 3 
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3 + Bra tätning 

+ Få komponenter 

+ Billig tillverkningskostnad 

- Extra moment att öppna 

och stänga locket 

- Inte estetisk tilltalande 

3-2 = 0 

4 + Bra tätning - Extra moment att öppna 

och stänga locket 

- Inte estetisk tilltalande 

- Risk att glömma stänga 

locket 

1-3 = -2 

5 + Enkel användning  

+ Estetiskt tilltalande 

+ Tillförlitligt intryck 

- Många komponenter 3-1 = 2 

6 + Enkel användning  

+ Estetiskt tilltalande 

+ Tillförlitligt intryck 

- Många komponenter 3-1 = 2 

7 + Enkel användning 

+ Estetiskt tilltalande 

+ Tillförlitligt intryck 

+ Gör rent nyckeln till en viss 

del  

- Osäkert om materialet 

håller 

- Många komponenter 

4-2 = 2 

8 + Enkel användning  

+ Estetiskt tilltalande 

+ Tillförlitligt intryck 

- Många komponenter 3-1 = 2 

9 + Bra tätning 

+ Tillförlitligt intryck 

 

- Dyr tillverkning 

- Extra moment att skruva 

av och på locket 

- Risk att glömma skruva 

på locket 

- Inte estetisk tilltalande 

 

2-4 = -2 

10 + Få komponenter 

 

- Extra moment att öppna 

och stänga 

- Risk att glömma stänga 

1-2 = -2 

                               Figur 27 För och nackdelsanalys 
 

 

 

Eftersom det inte skiljer mycket poäng mellan de olika idéerna och nackdelar och fördelar kan 

ha olika stor betydelse gjordes en Phugs matris på de tio idéerna. Det gjordes för att få en 

klarare bild av vilka idéer som ska väljas ut för vidare utveckling. Mer information om teorin 

bakom metoden finns i avsnitt 3.4.2. Som referens idé valdes idé 3, därefter jämfördes alla 

idéer mot referens idén för att få en rättvis bedömning av idéerna emellan. I figuren 28 nedan 

syns den ifyllda tabellen. 
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Koncept

Urvalskriterier Krav vikt 1 2 Referens 3 4 5 6 7 8 9 10

Tät 5 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 2 0

Enkel användning 4 0 0 0 0 2 2 2 2 -2 0

Få komponenter 3 2 2 0 -1 0 0 0 0 0 0

Kostnadseffektiv 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0

Tillförlitlig 3 -2 1 0 0 0 0 0 0 2 0

Estetisk tilltalande 2 1 1 0 -1 2 2 2 2 -1 1

Antal + (viktad) 3 (8) 4 (11) 0 0 4 (12) 4 (12) 4 (12) 4 (12) 4 (16) 1 (2)

Antal - (viktad) 3 (11) 0 0 3 (9) 0 0 1 (5) 1 (5) 4 (14) 0

Summa 0 4 0 -3 4 4 3 3 0 1

Viktad summa -3 11 0 -9 12 12 8 8 2 2

Fortsätta Nej Ja Nej Nej Ja Ev. kombinera Ev. kombinera Ev. kombinera Nej Nej  
Figur 28 Pugh´s matris 
 

Pugh´s matrisen resulterade i att idé 1,3,4,9 och 10 inte fick tillräckligt med mycket poäng för 

fortsatt arbete. Idé 6,7 och 8 liknar varandra till viss del och fick liknande poäng och därför ska 

det ses över om dem kan kombineras på något sätt. Idé 2 och 5 fick högst poäng och kommer 

tas vidare för konceptutveckling. Pugh´s matrisen bekräftar även resultatet av för och 

nackdelsanalysen.  

 

 

4.4  KONCEPTUTVECKLING 
 

 

Tillsammans med handledare på företaget diskuterades för och nackdelar med de fem olika 

koncepten som gick vidare från Pugh´s matrisen. Med synpunkter från handledare valdes 

Koncept 5 bort på grund av att det blir svårt att få konstruktionen att bli stabil då väggarna ska 

skjutas isär lika långt som nyckeln bredd. Det skulle också bli problematiskt att ha den fäst inne 

i kåpan då det skulle bli trångt. Koncept 7 valdes också bort på grund av att det blir svårt att 

hitta ett tillräckligt slitstarkt material som tål att en nyckel förs in och ut flera tusen gånger och 

ändå behåller sin elastiskhet och funktion där den kan täppa igen hålet för nyckeln.  

 

De koncept som tillslut gick vidare från första omgångens koncept screening blev koncept 2,6 

och 8. För att kunna ta ett beslut om vilket av koncepten som är lämpligast som det slutgiltiga 

konceptet behövs koncepten vidareutvecklas. De tre olika koncepten ritades därför upp i CAD 

för att få en ökad förståelse för hur konstruktionerna och funktionerna ska fungera och se ut. 

Nedan är en beskrivning av varje koncept var för sig. 

 

 

4.4.1 KONCEPT 2  

 

För att få en tydligare bild av hur konceptet kan se ut och fungera ritades en enkel cad-modell 

upp se figur 29 och 30. 

Som grund för koncept 2 används den befintliga cylinderkåpan som monteras på cylindern, 

detta för att uppfylla kravet att produkten ska kunna eftermonteras av kunden. På kåpan är ett 

runt lock monterat i en punkt som gör att locket går att vrida åt sidorna. Locket är utformat för 

att täcka hela framsidan av cylindern, detta för att få ett stilrent helhetsintryck. Locket är några 

millimeter tjockt för att medge att den är robust och säker. För att lättare kunna vrida locket åt 

sidan är en halvmåneformad bit borttagen från locket. Locket ska enkelt kunna vridas åt sidan 

och sedan fastna i uppställt läge för att det lätt ska gå att vrida runt nyckeln i cylindern. Detta 

medför också att locket måste vridas tillbaka för att stänga igen nyckelhålet. Konceptet har som 
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fördel att det är en väldigt enkel produkt som har få komponenter som borde bli både relativt 

enkel och billig att tillverka.  

 

Skulle konceptet väljas till det slutgiltiga konceptet behöver den utvecklas och detaljer för hur 

den ska stanna vid öppet läge behöver beaktas.  

 

          
Figur 29 Koncept 2                                                                     Figur 30 Koncept 2 Öppet läge 

 

 

4.4.2 KONCEPT 6 

 

Konceptet består till huvuddel av tre olika delar. Den första delen har exakt samma funktion 

som den befintliga produkten som finns i Tyskland inom ASSOS men som inte finns på den 

Svenska marknaden. Alltså två halvmåneformade brickor som skjuts isär när nyckeln förs in 

och som fjädras tillbaka när nyckeln tas ut. En mer utförlig beskrivning av produkten finns 

under avsnitt 4.2.1. Eftersom den befintliga produkten är fastmonterad i kärnan och detta 

projekt har som krav att produkten ska kunna eftermonteras av kund används cylinderkåpan 

som en del av lösningen. Runt om de två halvmåneformade plastbrickorna har en tunn skena 

konstruerats och med hjälp av en hållare som har ett spår i sig som sitter fast inne i kåpan kan 

de två plastbrickorna rotera 360 grader. Konceptet består alltså till huvudsak av tre delar, två 

plastbrickor som sitter ihop och kan fjädras, en hållare som gör att den första delen kan rotera 

360 grader och kåpan till cylindern som medför att konceptet kan eftermonteras.  

 

För att visualisera konceptet och för att undersöka att den tänka konstruktionen verkligen 

fungerar ritades en cad-modell upp se figur 30. En utmaning blev den begränsade ytan som 

finns inne i cylinderkåpan. Det medförde att det blir väldigt små ytor att jobba på och att ingen 

av delarna kan bli onödigt stora. Från idégenereringen har bl.a. hållaren utvecklats till att den 

täcker hela ytan inne i cylinderkåpan, detta för att den enkelt ska kunna monteras på rätt plats. 

För att den mittersta delen som är två halvmåneformade plastbrickorna ska kunna placeras i 

hållaren är hållaren delad i mitten och består därför av två delar som sätts ihop när den 

mittersta delen är på plats.  
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Ett problem som uppstod var att de två plastbrickorna inte är runda när den är stängd, den delen 

blir bara rund när nyckeln sätts in och breddar på brickorna. Då kan den enkelt vridas runt i 

kåpan. Att den inte är rund medför risk att den kan tippar åt något håll när den står i stängt läge 

och står på en spetsig kant. Vidare utveckling på detta problem krävs om den väljs som 

slutgiltigt koncept. Konceptet kräver också tillgång till ritningar från den befintliga produkten 

som finns i Tyskland. Detta för att se hur konstruktionen ser ut inne i plastbrickorna med 

fjädringen som sker.  

   
Figur 31 Koncept 6 Stängt läge                                                  Figur 32 Koncept 6 Öppet läge 

 

                           
Figur 33 Koncept 6 Baksida                                                              Figur 34 Koncept 6 Snittvy 

 

 

4.4.3 KONCEPT 8 

 

Konceptet består av en rund bricka som har en lucka i sig som är lika stor som profilen på 

nyckeln. Luckan fälls in när nyckeln trycks in i cylindern och fjädras tillbaka när nyckeln tas 

ut. När luckan är stängd fungerar den som ett väderskydd för cylindern. För att den ska kunna 

rotera 360 grader när nyckeln vrids om så har den konstruerats efter samma princip som 

koncept 6. En tunn skena finns runt brickan och en hållare med ett spår i sig gör att brickan kan 
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rotera fritt i hållaren. Hållaren är sedan fäst inne i cylinderkåpan för att den ska kunna 

eftermonteras av kund.  

 

Från den enkla skissen som gjordes i idégenereringen behöver det utvecklas hur själva 

funktionen med luckan ska konstrueras. För att hitta inspiration till hur luck-funktionen kan se 

ut så har det kollats närmare på lås som finns på vissa bilar. Låsen på bilarna har ofta en 

funktion där en lucka fälls in och fjädras tillbaka. Luckan medför ett väderskydd för låset. 

För att utveckla konceptet och få en ökad förståelse hur konstruktionen kan se ut och vilka 

eventuella problem som kan uppstå så ritades en CAD-modell upp.   

 

Cylinderkåpan används som grund för konceptet och är den del som begränsar måtten för de 

andra delarna. En annan viktig faktor som begränsar konstruktionen av de olika delarna är att 

delarna som är monterade i kåpan inte får ha ett större djup än 7mm. Det skulle innebära att 

toppkoden på nyckeln inte kommer in tillräckligt lång in i cylindern och nyckeln går inte att 

vrida runt.  

Hållaren har utvecklats för att ha samma diameter som kåpans innerdiameter, på det sättet kan 

den lätt sättas på rätt plats i kåpan.  

Stora utmaningar uppkom vid konstruerandet av luckan som sitter på medbringaren. Genom att 

det är begränsade ytor att jobba på medför det att alla detaljer blir väldigt små. En lucka ritades 

upp där den har samma funktion som ena halvan av ett gångjärn. En fjäder är sedan 

konstruerad i medbringaren som gör att luckan stängs när nyckeln tas ut. Problem som hur 

locket ska fastna i rätt lägen och att material inte är iväg när locket öppnas och stängs behöver 

fortfarande utvecklas.  

       
Figur 35 Koncept 8 Framsida                               Figur 36 Koncept 8 Baksida (Halva hållaren borttagen) 

 
Figur 37 Medbringaren  
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4.5  KONCEPTVAL 
 

De tre koncepten anses nu vara tillräckligt vidareutvecklade för att ett val ska kunna göras om 

vilket av koncepten som ska bli det slutgiltiga konceptet och utvecklas ytterligare. En Pughs-

matris gjordes under konceptutvecklingen där dessa tre koncept gick vidare. Att göra en till 

Pugh´s matris skulle ge ungefär samma resultat som gången innan och därför diskuterades valet 

av konceptet fram med handlare på företaget.  

 

Koncept 2 har som fördel att den består av få komponenter och är därför också 

kostnadseffektiv. Trots det ansåg man att koncept 6 och 8 skulle stå sig bättre mot 

konkurrerande produkter då de är mer innovativa och mer användarvänliga för användaren än 

vad koncept 2 är. Därför valdes koncept 2 bort.  

 

Koncept 6 och 8 liknar varandra till stor del där båda koncepten medger väderskydd genom att 

montera på kåpan på cylindern och inget extra moment krävs för att använda låset som vanligt. 

Det som skiljer dem åt är hur funktionen i den del där du stoppar i nyckeln. Koncept 6 har den 

del som är tagen från produkten som finns i Tyskland, detta för att det är känt att 

konstruktionen med fjädringen av två brickor fungerar. Problemet ligger dock i att få tag på 

ritningarna på produkten för att göra klart konceptet inom projektets tidsram och därför valdes 

istället koncept 8 som det slutgiltiga konceptet.  

 

4.6  PRODUKTUTVECKLING 
 

I detta avsnitt redovisas hur det valda konceptet vidareutvecklades mot en mer genomförbar 

produkt. De huvudsakliga beståndsdelarna i detta åtagande var att fastställa slutgiltiga mått som 

får konstruktionen att fungera och säkerhetsställa att komponenterna är tillverkningsbara. Även 

förslag på material och tillverkningsmetod togs fram. 

 

4.6.1 KONSTRUKTION 

 

Nedan listas de viktigaste faktorerna som påverkar konstruktionen 

av produkten. 

 

Storleken på kåpan – 38mm i diameter. Kåpan används som 

grund för konceptet och därför är det den yta som finns i kåpan som 

är begränsningen. Kåpans diameter kan inte bli större eftersom den 

är anpassad för att sitta på cylindern.  

 

 

 

Nyckelns längd. Kåpan kan max sticka ut 7mm 

från cylindern, annars kommer inte toppkoden på 

nyckeln tillräckligt långt in i cylindern.  

 

 

 

 

 

 

Figur 38 Cylinderkåpa 
 

7mm 

Figur 39 Nyckel 
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Detaljer som går att tillverka. Vid konstruerandet är det viktigt att tänka steget längre och 

anpassa konstruktionen på de olika delarna så dem går att tillverka med någon lämplig 

tillverkningsmetod.   

 

De sista delarna som fortfarande behövdes utvecklas från tidigare avsnitt konstruerades nu klart 

i CAD-modellen. Nedan beskrivs några av de delar som utvecklades.  

 

Medbringaren 

 

 

I tidigare skede var tanken att lockets yta på framsidan 

skulle gå ända ut till kåpans yta på framsidan. Men för att 

locket ska få ett naturligt stopp när nyckeln tas ut 

ändrades lockets längd så att den tar emot insidan av 

kåpan istället.  

Infasningar längst efter kanterna på hålet i medbringaren 

konstruerades för att locket ska få ett stopp. Se figur 38 

som visar medbringaren med locket som transparent. Det 

medför också att locket blir tätare.  

 

Svårigheter låg också i att luckan behöver fritt utrymme 

när den vrids 90 grader för att öppnas och ytan i 

medbringaren begränsas av den lilla ytan som finns i 

kåpan. Med flera ändringar fram och tillbaka lyckades en 

lösning hittas.  

                                                                                                                

 

 

Hållare till medbringaren 

 

För att medbringaren med locket ska kunna rotera fritt utan att 

den tar i något har hållaren fått ett längre djup. Det medför att 

cylindern kommer ligga mot hållare och medbringaren kan rotera 

fritt. I figur 39 kan man se i snittvyn att hållaren går lite utanför 

luckan. Konstruktionen är också anpassad för att hållaren inte ska 

vara djupare än 7mm.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             Figur 41 Snittvy  

Cylinderkåpa 

 

Cylinderkåpan har exakt samma mått som den befintliga kåpan som finns i AAOS sortiment, 

den enda skillnaden är att den har blivit djupare med samma mått som hållarens djup. Detta för 

att den detalj som fäster i cylindern ska hamna i rätt läge. 

Figur 40 Medbringare 
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4.6.2 FÖRSLAG PÅ MATERIAL  

 

Som förslag till material på de olika delarna har Zink valts. Detta på grund av att Zink har 

många fördelar när materialet ska pressgjutas. Några av dessa fördelar är snäva toleranser, hög 

nötningsbeständighet, hög slagtålighet, ekonomiskt fördelaktigt med princip obegränsade 

verktygslivslängder, stor designfrihet p.g.a. väldigt tunt gods kan tillverkas och liten 

släppvinkel krävs.  

 

Cylinderkåpan kan tillverkas i samma material som den befintliga kåpan gör, vilket är mässing. 

Kåpan kan sedan ytbehandlas för att få olika ytskikt såsom nickel, krom och brunoxid mm.  

 

 

4.6.3 FÖRSLAG PÅ TILLVERKNINGSMETODER 

 

Cylinderkåpan har tidigare tillverkats genom djupdragning. Den nya kåpan kan fortfarande 

tillverkas med samma tillverkningsmetod men ett nytt verktyg krävs för att väggen på kåpan 

ska kunna bli längre. 

 

Resten av detaljerna förutom fjädern är konstruerade för att kunna gjutas. Där skulle 

pressgjutning kunna vara en alternativ tillverkningsmetod.  

 

 

4.6.4 PROTOTYPFRAMTAGNING 

 

En prototyp togs fram för att testa och se att den tänkta konstruktionen skulle fungera i 

praktiken. Även för att få en bättre bild hur konceptet skulle se ut i verkligheten. Prototypen 

framställdes genom att skrivas ut i en 3D-printer som finns på företaget. 

 

En första testmodell skrevs ut i skala 1:1, alltså i verklig skala. Fördelen med att skriva ut den i 

en verklig skala var att få en bättre uppfattning över dimensionerna på konceptet då det är svårt 

i en CAD-modell att uppskatta storleken på detaljerna.  

Vid första testet upptäcktes det vid montering av prototypen att för små toleranser hade satts ut. 

Detta ändrades i CAD-modellen och en ny modell skrevs ut i 3D-printern. Efter andra testet 

kunde det konstateras att dimensionerna är för små i verklig skala för att plastmaterialet ska 

hålla vid funktionstestning. Därför beslutades det att göra en prototyp i skala 2:1, på det sättet 

blir delarna större och mer hållbara. För att säkerhetsställa att prototypen går att testa skapades 

ännu större toleranser. Se bilaga 2 för framtagning av prototypen.  

 

Prototypen som är i verklig skala valdes att behålla även om den inte går att testa fullt ut, detta 

för att få en uppfattning om hur konceptet ser ut i verklig skala. Prototypen i skala 2:1 

monterades ihop som planerat förutom att fjädern i konceptet inte är med i prototypen, detta då 

det var svårt att få tag på en fjäder som uppfyller funktionen. Vid testning av prototypen kan 

det konstateras att konstruktionen fungerar som tänkt, enda delen som inte går att testa är 

funktionen med fjädringen av luckan. Se bilaga 3 för färdig prototyp.  
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5 RESULTAT 
 

 

I detta kapitel redovisas det slutgiltiga konceptet som är resultatet av projektets arbete. 

Konceptet presenteras i en CAD-modell som gjordes i programmet SolidWorks och har 

tillhörande ritningar, (se bilaga 5). 

 

 

5.1  ANVÄNDNING AV KONCEPTET 
 

Projektets syfte var att utveckla ett koncept som minskar att damm, smuts och vatten kommer 

in genom nyckelhålet på cylindern. Resultatet är en cylinderkåpa som monteras på cylindern, 

där kåpan täcker nyckelhålet. Väderskyddet kan köpas som ett tillbehör när ett nytt lås köps 

men det går också att byta ut den befintliga kåpan som sitter på cylindern till denna 

väderskyddande cylinderkåpa.  

Användandet av väderskyddet kräver inte något extra moment utan den används precis som 

vanligt se figur 42-44. Enda skillnaden är att en lucka skjuts in när nyckeln sätts in i cylinder 

som sedan fjädras tillbaka till stängt läge när nyckeln tas ut.  

    

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                               Figur 42 Cylinder och slutkoncept 

 

Figur 43 Koncept monterat på cylinder                           Figur 44 Cylinder med nyckel i                      
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   5.2 KONSTRUKTION 
 

Konceptet är konstruerat så att en lucka öppnas i 90 grader med hjälp av nyckeln som skjuts in. 

Luckan fjädrar sen tillbaka när nyckeln tas ut. Luckan är sedan monterad i en medbringare som 

är fäst i en hållare, detta gör att medbringaren kan rotera 360 grader när nyckeln vrids om. (Se 

figur 45-47). För att luckan ska få ett naturligt stopp är små väggar inbyggd i medbringaren, 

detta gör också att konstruktionen blir tätare. Alla delar är monterade inne i kåpan och 

medbringaren är plant med kåpans framsida se figur 48. Detta medför att konceptet får ett 

stilrent utseende. 

     
    Figur 45 Baksidan av konceptet                                 Figur 46 Baksidan av konceptet med öppen lucka 

                                               
 

           Figur 47 Snittvy med öppen lucka                                                     Figur 48 Snittvy 
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I sprängbilden figur 49 syns det hur dem olika komponenterna är monterade.   

 

 
 
          Figur 49 Sprängbild 

 

5.2  KOMPONENTER 

 

Konceptet består av 6 stycken olika komponenter som redovisas nedan med bild och kort 

beskrivning.  

 

Cylinderkåpa – Kåpan är grunden för konceptet och monteras på cylindern. (Se figur 50-51) 

    
Figur 50 Cylinderkåpa                                                Figur 51 Cylinderkåpa baksida 
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Hållare till medbringare – Hållaren är delad i två delar för att medbringaren ska kunna 

monteras i den. Hållaren sätts fast på insidan av cylindern och är den del som får medbringaren 

att kunna rotera. (Se figur 52-53) 

                
Figur 52 Hållare                                                                            Figur 53 Snittvy 
 

Medbringaren – Medbringaren är den del som har hål för nyckeln och en lucka som kan 

öppnas och stängas. Medbringaren kan rotera 360 grader. (Se figur 54-55) 

 

    
Figur 54 Medbringare                                          Figur 55 Medbringare baksida                                         
 

Lucka – Luckan är utformad som ena halvan av ett gångjärn och är fäst i medbringaren. (Se 

figur 56) 
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Figur 56 Lucka                                         
 

Pinne – Pinnen används som fäste och rotationsaxel för luckan. (Se figur 57) 

 
Figur 57 Pinne                                           
 

Fjäder – Fjärden är konstruerad för att luckan ska kunna öppnas i 90 grader och sen stängas 

genom fjäderns belastning. (Se figur 58) 

 

 
Figur 58 Fjäder                                          
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6 ANALYS 
 

Projektet har på ett lämpligt sätt tillämpat produktutvecklingsverktygen från studielitteraturen. 

Det har varit fördelaktigt att använda ett Gantt-schema för att få en överblick över 

tidsåtgången. Användningen av de olika metoderna har resulterat i en gedigen om än 

tidskrävande utvecklingsprocess. Där momenten har tagit mer tid i anspråk än det som har 

specificerats i planeringen av Gantt-schemat.  

 

Produktutvecklingsprocessens verktyg har varit till stor hjälp under projektet då det har 

underlättat beslutsfattandet. Det upplevdes ibland svårt att veta om verktygen i processen 

användes objektivt, exempelvis pugh’s matrisen. Därför var det bra att genomföra den först 

enskilt och sedan utvärdera resultatet tillsammans med anställda på företaget. 

 

Nedan analyseras projektet utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.3:  

 

Hur kan driftsäkerheten öka på cylindern? 

 

Ett problem som finns idag är att damm, smuts och vatten kommer in i kärnan på cylindern och 

gör att cylindern går trögt eller slutar fungera. Problemet minskar driftsäkerheten på produkten. 

Att kontinuerligt underhålla cylindern med låsspray skulle i de flesta fallen öka driftsäkerheten 

men eftersom det är upp till användaren av låset att underhålla cylindern finns det ingen garanti 

att det sker. Istället kan ett väderskydd som monteras på cylindern öka driftsäkerheten. 

 

Vilka val kan göras för att positionera konceptet fördelaktigt gentemot konkurrenterna? 

 

De val som har gjorts för att konceptet ska vara fördelaktigt gentemot konkurrenterna är att 

fokusera på ett koncept som är mer användarvänligt och estetisk tilltalande än de produkter 

som finns idag. Idag kräver de produkter som finns på den Svenska marknaden ett extra 

moment vid användning, t.ex. en bricka som behövs skjutas åt sidan eller en lapp som behövs 

lyftas upp. I projektet har det fokuserats hårt på att hitta en konstruktion som underlättar 

användandet.  

 

Kan befintliga produkter i företagets sortiment användas i konceptet? 

 

Cylinderkåpan som alltid monteras på den runda cylindern när den monteras i dörren har 

använts som grund till konceptet. Konceptet kommer inte ersätta cylinderkåpan som finns på 

marknaden idag. Konceptet användas som ett komplement för de som är behov av väderskydd. 

 

De flesta krav som specificerades i kravspecifikationen anses vara uppfyllda av valda 

konceptet. (Se figur 59). Men där vissa av produktkraven var svåra att sätta målvärden på då de 

antingen är subjektiva eller inte är uppmätta i dagsläget. 

Redan från start angavs det i avgränsningen avsnitt 1.5 att en kostnadskalkyl inte kommer 

göras p.g.a. tidsramen. Istället har det under projektets gång tagits i beaktning hur koncepten 

står mot varandra i tillverkningskostnader. Detta genom att en uppskattning har gjorts genom 

att t.ex. se hur många hur många olika delar koncepten har.  

 

En riktig undersökning om bästa material och tillverkningsmetod för konceptet har inte gjorts 

på grund av tidsskäl. Förslag har istället tagits fram på lämpligt material och tillverkningsmetod 

för konceptet, som finns med under avsnitt 4.6. 
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En mindre målsättning som vart ett önskvärt krav från AAOS som antas skapa ett högre 

kvalitetsintryck är om slutprodukten kan IP-certifieras. Detta har inte praktiskt tagits i 

beaktning i resultatet på grund av att konceptet behöver vidareutvecklas med funktionstester 

och hållfasthetstester.  

 

 
Figur 59 Kravspecifikation                                           
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Målet med projektet har uppnåtts då ett koncept med 3D-modell, ritningar samt en enkel 

funktionsmodell har tagits fram. Att ha fria tyglar att komma på egna idéer gällande problemet 

var en fördel. Då det från en början inte fanns några direkta begränsningar förutom att 

konceptet skulle kunna eftermonteras av kund. Det bidrog till en kreativ utvecklande fas i 

konceptgenereringen med många olika lösningsförslag. 

 

En utmaning i projektet var att ta fram och fastställa hur pass långt koncepten skulle utvecklas i 

de olika stadierna. Ordningen för hur produkten skulle utvecklas ändrades efterhand som 

arbetet fortgick. Vilket innebar praktiskt erfarenhet av hur en utvecklingsprocess brukar vara i 

yrkeslivet. I det stora hela följde arbetet planen i fråga om utvecklingsstegen, och använde 

processutvecklingsverktygen. Vilket tyder på ett väl utfört förarbete. 

 

Eftersom projektets tidsram har avgränsat till att resultatet är ett koncept och inte en färdig 

produkt är det flera saker som behöver vidareutvecklas. För vidare arbete med väderskyddet 

rekommenderas det att bestämma material. Idealt skall ett sådant materialval ta hänsyn till 

hållfasthet, bearbetningshet och pris. Det bör också tas fram mer mätvärda krav på hållfasthet 

och olika krav som ställs på produkten. Därefter återstår det att producera en prototyp i det 

verkliga materialet och testa produktens olika krav. Vid testning kan också ett beslut tas om IP-

certifiering. Konceptet borde rent teoretiskt kunna IP-certifieras med en lägre IP-klassning. Om 

det prioriteras att produkten ska få en högre IP-klassning kan det vara värt att ta i beaktning om 

o-ringar kan inkluderas i konstruktionen. Tidsåtgången har medfört att fjädern i konceptet bara 

är konstruerat för rätt funktion, för vidare arbete krävs det testning och beräkningar för 

bestämmelse av vilka mått som krävs på fjädern för att den ska uppfylla kraven.  
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http://www.elsakerhetsverket.se/andraaktorer/aterforsaljare/Ovriga-markningar/IP-klassificering/Kapslingsklasser/
https://www.lfs-web.se/ventilation-overtryck-undertryck.htm
https://www.laskompaniet.se/category/lasskydd
http://www.excenterpressning.se/dragpressning
https://www.lpw.se/pressgjutning/fakta-om-pressgjutning/
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 9    BILAGOR 

 
Bilaga 1 – Gantt-schema 
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Bilaga 2 – Framtagning av prototyp 

 

 
Delar i 3D-printern 
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Delar till prototyp i verklig skala 
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Bilaga 3 – Färdig prototyp  

 
Prototyp i skala 2:1 och prototyp i verklig skala. 

 

   
Prototyp med testning av nyckel 
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Bilaga 4 – Ritningar över slutkoncept  
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