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Abstract 

The Swedish authority Post och telestyrelsen PTS has made a recommendation that all letterboxes on 
doors should be replaced by postboxes from the first of January 2011. This recommendation is going 

to make the letterboxes on the doors unnecessary. Some people want to replace the letterbox on 

their door so that they will have more silent and safe environment in their home. 

With this project, the goal was to find at least one good solution for this problem; a solution wich 
would cost less money than to change the whole door to a safety door. 

 Some different methods have been used to find ides and a lot of alternatives have came up. The 
most suitable solution was chosen with the help of some methods. This solution was tested if it 

would work in reality.  



 

Sammanfattning 

Post och telestyrelsen (PTS) har gett ett allmäntråd om att alla brevinkast ska ersättas med postfack 
från och med den 1 januari 2011. Med denna rekommendation kommer brevinkasten på dagens 

dörrar att bli överflödiga. Många kommer att vilja ta bort sitt brevinkast och ersätta det med en 

produkt som ger en tystare och säkrare miljö i hemmet. 

Detta examensarbete syftar till att finna en eller flera lämpliga lösningar för att ersätta brevinkasten 
på dörrarna. Denna lösning är tänkt att vara ett billigare alternativ för att lösa problemet, jämfört 

med att köpa en ny dörr. 

Olika metoder för att finna idéer har använts och flera alternativ framkom. Det gjordes utvärderingar 
för att finna den lösning som var mest lämplig för att lösa problemet. Detta förslag vidareutvecklades 

och testades i praktiken.  

Det förslag som till slut valdes kommer att fungera som en lösning för problemet
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt en rekommendation från Post och Telestyrelsen ska samtliga flerfamiljshus ha installerat 
fastighetsboxar senast den 1 januari 20111. I och med denna rekommendation kommer brevinkasten 

på dagens dörrar att bli onödiga. Många personer kommer att vilja ta bort sina brevinkast för att få 

en tystare och säkrare lägenhet. Det alternativ som finns på marknaden idag är att byta ut hela 
dörren, vilket många tycker är för dyrt. 

 

 

Figur 1: fastighetsboxar 

1.2 Mål och syfte 

Syftet med detta examensarbete är att finna en eller flera lösningar för att ta bort och täppa igen 
hålet för brevinkastet på dörren. Detta skulle ge kunden en tystare och säkrare lägenhet. Det skulle 

även vara ett lämpligt alternativ för dem som inte vill lägga ut en stor summa pengar på en ny dörr. 

Lösningarna ska dämpa ljudnivån, skydda mot inbrott samt dämpa brandspridning. Den färdiga 

produkten ska passa för olika storlekar på hålet i dörren.  

                                                     

Figur 2: dörr med brevinkast               Figur 3: Bild på dörr med urfräsning för brevinkast 

 

                                                           

1
 http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionID=2490 Post och Telestyrelsen, den 21 januari 2008 kl 20:09 
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1.3 Kravspecifikation 

Geometri 

Lösningen ska passa till urfräsningar på 70x389 och 70x300mm. Den ska även 

kunna anpassas till dörrtjocklekar på 50-80mm  

 

Material 

Materialet ska vara i någon form av plåt 

Krafter 

Den ska klara av sparkar och slag. Om hammare eller andra liknande verktyg 
används så får tiden det tar att bryta upp lösningen inte vara mindre än 30 

sekunder 

Säkerhet 

Den ska ha samma inbrotts säkerhet som en dörr som i dagsläget har 
brevinkast monterat, den ska även dämpa brandspridningsrisken 

Montering 

Produkten ska i första hand kunna monteras av en hantverkare och i andra 
hand av privatpersoner. Det bör inte vara fler än 5 moment för att montera 

produkten och det bör inte ta mer än 10 minuter att montera.  

Ergonomi 

Det ska ej förekomma skarpa hörn som kan skada användare. Den skall även 

inte kunna skada användaren på andra sätt 

Produktion 

Produkten ska hålla god kvalitet. Den ska även vara enkelt att tillverka 

Kostnader 

Priset till kund samt demonterings kostnad av brevinkast bör ej vara högre än 
4000kr. Vilket är halva kostnaden för en säkerhetsdörr. 

 

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta projekt är: 

• Att inte kolla på lösningar som är integrerade i nuvarande brevinkast. 

• Att inte finna lösningar till dörrar med lutande urfräsning 

 



10 

 

2 Teori 

I detta kapitel kommer den teori och de metoder som används att tas upp. Detta kapitel kan vara bra 
att läsa för att få förståelse. Först kommer det allmänna rådet att beskrivas, sedan kommer dörrens 

viktiga mått att presenteras och slutligen kommer teori för produktutvecklingsmetoderna som 

används att presenteras. 

2.1 Det allmänna rådet 

Post och telestyrelsen (PTS) är en myndighet som bevakar elektroniskkommunikation och post i 

Sverige. Inom elektroniskkommunikation ingår telekommunikationer, IT samt radio2. 

 
PTS har gett ut ett allmänt råd om att fastighetsboxar ska vara installerade senast den 1 januari 2011. 

Detta har mycket att göra med de arbetsskador som brevbärarna drar på sig när de springer i 

trapporna. Detta råd gäller inte för tidningar som även i fortsättningen kommer att delas ut direkt till 

dörren. 

 

Till skillnad mot en föreskrift är inte ett allmänt råd formellt bindande. Dock så har de allmänna 

råden en avsevärd betydelse i praktiken, t ex av förvaltningsdomstolar när de i olika avseenden ska 

bedöma enskildas och företags handlanden. I detta fall är det lite komplicerat eftersom rådet riktar 

sig till Posten. De är de som bör ta initiativet att samtliga fastighetsägare senast den 1 januari 2011 

har gått över till fastighetsboxar. 
 

Detta innebär att den enskilda personen inte har någon skyldighet att installera en fastighetsbox. 

Den personen som inte har en fastighetsbox efter den 1 januari 2011 löper en risk för att inte få 

posten utdelad, om den finns en bra anledning till att den vägrar. 

 

Personer som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta sin post i fastighetsboxar ska 

även i fortsättningen kunna få sin post genom brevinkastet. I fall som är tveksamma kan Posten 

begära att se ett intyg som styrker funktionshindret. En person som är 80år eller äldre har alltid rätt 

att på begäran kunna få sin post i brevinkastet utan intyg, dock krävs det att alla i huset godkänner 

sådan extra service. 
 

I fastigheter där det inte går att installera fastighetsboxar får Posten och fastighetsägaren komma 

överens om bästa alternativ. Antingen kan boxarna placeras en trappa, i ett anslutande utrymme 

eller på för- eller bakgård. Om det inte finns något lämpligt alternativ kan Posten tvingas fortsätta 

med att dela ut posten i brevinkasten.3 

                                                           

2
 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/kort_om_pts.pdf den 22 januari 2008 kl 18:39 

3
 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/pm_fastbox.pdf den 22 januari 2008 kl 19:15 
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2.2 Viktiga mått på dörrar 

Det finns en hel del olika dörrleverantörer på marknaden, från dessa har uppgifter om viktiga mått 
tagits. De mått som har kollats upp är: 

• Urfräsningsmåttet – det finns en del olika mått för detta men de två vanligaste är 70x389 
samt 70x300 mm. Dessa två kommer detta projekt att koncentrera sig på. 

• Dörr tjockleken – Dörrens tjocklek varierar även den, vissa dörrar ligger på runt 50mm 
medan vissa ligger på omkring 80mm. Lösningen ska kunna anpassas till dessa tjocklekar. 

 
Det finns ingen standardisering av fräsmåttet för brevinkast, men enligt SIS kommer det under året 

eller nästa år att ske en förändring i SS-EN 12724 standarden. SS-EN12724 standarden berör 

brevinkast och dess mått. 

2.3 Kort presentation av Neudesign 

Neudesign är verksamma i Uppsala, företaget har två affärsområden, konstruktion och 
produktutveckling. De har även viss verksamhet inom design och inredning genom en e-butik. 

Företaget grundades 2003 av Urban Strand, han äger och driver företaget än idag. De uppdrag 

företaget sysslar med idag innefattar allt från 3D konstruktioner av industrilösningar till fastighets 
ritningar.  

2.4 Produktutveckling4 

I detta avsnitt kommer metoder för produktutveckling att beskrivas. 

2.4.1 Blackbox 

Black box modellen är en modell där huvudfunktionen som ska utföras formuleras. Det första som 
görs är att alla flöden, signaler, material och energi, ritas in i funktion. Sedan ritas även flödet ut ur 

funktionen upp. Formulera en funktion som beskriver förändringen. Detta görs även för att finna det 

verkliga probemet. 

 

                                                           

4
 Konstruera med Pro Engineer Wildfire 3.0, Daniel Forsman, Studentlitteratur 2006 
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Figur 4: Ett exempel på en black-box 

2.4.2 Metod för att skapa funktionslista 

Funktionerna som ska hittas gäller sådant som produkten ska åstadkomma. Funktionen består av ett 
verb och ett substantiv och ibland kan det även vara passande med ett adverb som beskriver verbet. 

Det finns många olika metoder för att hitta och beskriva en produkts funktioner. De två vanligaste är 

direkt lista och flödesstruktur, dessa två beskrivs nedan. 

 

Direkt lista 

Skriv upp de funktioner som produkten ska åstadkomma på ett papper. Skriv upp alla funktioner som 

kan tänkas finnas i produkten först och organisera dem sen. En viktig sak är att försöka skilja på 

huvudfunktioner och stödfunktioner. 

 

Fördelar: 

 

• Det går snabbt och enkelt 

 
Nackdelar: 

 

• Metoden ger inget samband mellan funktioner 

• Det kan vara svårt att avgöra vad som är en huvudfunktion 

• Ingen hänsyn tas till flödena av energi och signaler för produkten 

 

Flödesstruktur 

I en flödesstruktur ingår flöden av material, energi och signaler hos produkten. De flesta mer 

avancerade produkter har sådana flöden av olika slag och det är en stor fördel att analysera och 

optimera dem.  

 

Fördelar: 

 

• Att ordna en bra funktionsstruktur med flöden förbättrar möjligheten till en väl genomtänkt 

produkt. 
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• Risken för att funktioner glöms bort minimeras 

• Funktionsstrukturen ger en bra utgångspunkt för att kombinera eller splittra funktioner. 

 

Nackdelar: 

 

• Det tar lång tid 

• Passar inte lika bra för produkter som inte har några uppenbara flöden. 

 

 

Figur 5: Ett utkast till en flödesstruktur 

I detta fall är det mest lämpligt att använda sig utav en direkt lista för att finna huvudfunktioner och 

stödfunktioner. 

2.4.3 Gallerimetoden 

Gallerimetoden är mycket lämplig att använda för tekniska problem. Den används för att få förslag 

på hur geometrin kan utföras. 

• Den som leder gruppen presenterar problemet och sammanhanget för gruppen. 

• Alla medlemmar i gruppen får sedan skissa individuellt på idéer och lösningar under 15 
minuter 

• Resultatet av arbetet sätts samman till ett galleri så att alla i gruppen kan se dem, diskutera 
dem och komma med nya idéer och förslag. En lämplig tid till detta är 15 minuter 

• När förslagen har diskuterats så åter går varje medlem i gruppen till att skissa nya idéer och 
vidareutveckla förslag individuellt under ytterligare 15 minuter  

• Resultatet av arbetet samlas in, förslagen klassificeras och kompletteras, dubbletter tas bort 
och förslagen bedöms. 
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Metoden fungerar även bra för grupper med mindre än fem personer, vilket inte brainstorming gör. 
Den är även mycket mer effektiv än brainstorming när det gäller att finna tekniska lösningar. 
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2.4.4 Morfologisk matris 

Efter att ha gjort en direkt lista eller flödesstruktur samt gallerimetoden kan en morfologisk matris 
göras. Ofta kommer det fram en hel del olika lösningar till huvudfunktionerna samt 

stödfunktionerna. I en morfologisk matris sätts funktioner och lösningar upp i en lista. Detta 

underlättar för att kunna kombinera olika tänkbara lösningar.  

 

Figur 6: Visar en morfologisk matris, i denna är inte alla förslagen inritad 
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2.4.5 Grovgallring 

Detta är en enkel metod för att gallra bort de mest orimliga förslagen. Den används oftast när det 
finns mer än 20-30 olika helhetslösningar, men kan även används annars också. 

I denna metod skrivs namnet på förslagen upp till vänster. Det finns redan givna kriterier i denna 
metod. Varje förslag gås igenom, kriterium för kriterium. För varje kriterium sätts +, - eller ?. Får ett 

förslag endast + så går det vidare men får ett förslag - så kan det tas bort.  

 

Figur 7: Ett exempel på en grovgallring 
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2.4.6 Relativ utvärdering 

Den metoden som beskrivs här är Pugh-metoden. Idén med denna metod är att det är enkelt att 
jämföra de olika förslagen med varandra i förhållande till kraven och önskemålen. Metoden 

stimulerar även kreativiteten eftersom den uppmuntrar till förbättringar.  

Metodbeskrivning: 

• Välj ut lämpliga kriterier för utvärderingen. Detta är vanligen krav och önskemål. Rangordna 

dem så att de viktigaste kommer först. 

• För att det ska bli en tydlig skillnad mellan förslagen ska inte för få kriterier användas. 

• Se till att förslagen blir rättvist jämförda, detta kan göras genom att alla förslagen ligger på 
samma detaljnivå och utvecklingsnivå. Undvik att föra in personliga aspekter. Det är även 

olämpligt att döpa förslagen efter den person som kom på den. 

• Välj ut ett förslag som referens, gärna det som verkar bäst. Skriv in att det är referensen. 

• Ta och jämför ett kriterium i taget och jämför referensförslaget med de andra 

- S betyder att förslaget är lika bra som referens förslaget 

- - betyder att det är sämre än referensen 

- + betyder att det är bättre än referensen 

• Summera antal +,- och S. Viktig är att inte fatta några beslut enbart på antal + eller – 

• Granska de olika kriterierna, kolla om det går at vidareutveckla eller göra om en produkt som 
har fått ett - 

• Vilka förslag ska gå vidare och vilka ska kastas bort? 
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Figur 8: Relativutvärdering 
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2.4.7 Absolut utvärdering 

Här nedan kommer metoden VDI 2225 att beskrivas 

Skillnaden mellan denna metod och relativ utvärdering är att det i detta fall görs en bedömning med 
poäng direkt mot kriterierna och inte mot ett referensförslag. 

• Välj ut viktiga kriterier för utvärderingen. Skilj på tekniska och ekonomiska kriterier 

• Om något av kriterierna avviker väsentligt från de andra kan de tilldelas en vikt, t ex 2x eller 
0.5x 

• Sätt poäng på hur väl varje förslag uppfyller varje kriterium 

• Räkna samman poängen för varje förslag, med vikt om det finns 

• Skriv ut kommentarer för att tydliggöra osäkerheter och svagheter eller starka sidor 

• Räkna ut de tekniska och ekonomiska betygen 

• Räkna ut varje förslags totala betyg. Får de över 0.8 är det ett bra förslag, som förmodligen 
kan tas vidare till fortsatt konstruktion utan omarbetning 

• Pricka gärna in hur varje förslag ligger till i ett s-diagram 

• Fatta beslut om vilka förslag som ska förkastas och vilka som ska vidareutvecklas 

Poängskalan i denna metod är: 

• 0 otillfredsställande 

• 1 Svagt 

• 2 Tillfredställande 

• 3 Bra 

• 4 Mycket bra 

 

Figur 9: S-diagram för exempel i figur 10 
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Figur 10: Absolututvärdering 
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3 Idéframtagningsprocessen  

3.1 Black-box 

 

Figur 11: Black-box för projektet 

Black-box metod gav en formulering av huvudfunktionen. Denna blev  ”En tyst och säker dörr”. 
Eftersom det inte sker någon omvandling av energin så togs detta inte med, även signaler in och ut 

skippades eftersom det inte behövs någon signal i detta fall.  

3.2 Funktionslista 

Till detta projekt valdes det att göra en direkt lista istället för en flödesstruktur. Detta för att en 

direkt lista är mer lämplig för denna typ av projekt. De funktioner som framkom av denna metod var: 

• Hålla ljud ute – det ska bli mindre ljud i lägenheten när produkten är installerad, jämfört med 

att ha ett brevinkast 

• Skydda mot brandspridning – produkten ska skydda mot brandspridning, vilket inte ett 

vanligt brevinkast gör. Detta för att det är enkelt att kasta in brinnande saker, raketer och 
smällare eller andra saker i det. 

• Sitta på plats i hålet – hur ska produkten sitta på plats i urfräsningen? 

• Front ut mot trapphuset – produkten ska ha en front som passar med hållaren.  

Dessa funktioner kommer att användas för att underlätta vid gallerimetoden. 
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3.3 Gallerimetod 

Till de funktioner som framkom under den direkta listan beslutades följande: 

• Sitta på plats i hålet - gallerimetoden gjordes på denna funktion och lösningar till denna 
funktion presenteras i Bilaga I – Gallerimetoden1 

• Front ut mot trapphuset – gallerimetoden gjordes till denna funktion och lösningar till denna 
funktion presenteras i Bilaga II – Gallerimetoden2 

• Hålla ljud ute – denna funktion har det beslutas att det inte kommer att göras någon 
gallerimetod på. Det har redan valts att det kommer vara någon sorts ljudisolering som 

kommer uppfylla denna funktion 

• Skydda mot brandspridning – denna funktion kommer det inte att göras någon gallerimetod 
på. Det har beslutats att brandskyddsskivor kommer att användas för att lösa denna 

funktion. 

Gallerimetoderna gjordes i en grupp på tre personer. Det var ingen från företaget med i denna grupp, 
utan alla deltagare var studerande. 

De förslag som framkom under gallerimetoderna kommer inte att kombineras i en morfologisk 
matris, detta eftersom det går att kombinera alla lösningar med varandra. Istället kommer det att 

göras en grovgallring på varje funktion. 

3.4 Grovgallring 

Den första grovgallring som gjordes var på funktionen ”Sitta på plats i hålet”, denna redovisas i Bilaga 

III – Grovgallring 1.  

Den andra grovgallringen som gjordes var för funktionen ”Front ut mot trapphuset”, denna redovisas 

i Bilaga IV – Grovgallring 2. 

I detta skede av projektet fattades det ett beslut om att fronten ut mot trapphuset kommer att bli en 
designad plåt. Hur den kommer att se ut presenteras senare i arbetet. 

3.5 Lösningar efter grovgallring 

Från grovgallringen så var det fem stycken lösningar som gick vidare, dessa har ritats upp i Inventor. 
En relativutvärdering kommer att göras på dem för att ta bort sämre förslag eller komma på bättre 

lösningar på dem. 

 Bilderna som visas till varje förslag är endast principskisser, de har alltså inte exakta mått.   
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3.5.1 Förslag 4 

Denna lösning kommer att bestå av två plåtar, en för utsidan och en för insidan av dörren. På 
frontplåten kommer det att vara någon form av upphöjning för skruvhål, på innerplåten kommer det 

att finnas två stycken stora skruvhål samt fyra stycken små. Det är med hjälp av de stora skruvarna 

som man spänner fast lösningen i dörren. Det är tänkt att den ska passa för olika breddstorlekar på 

dörren. 

 

Figur 12: En bild på hur förslag 4 är tänkt att se ut 
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3.5.2 Förslag 7 

Detta förslag består av en frontplåt som har två stycken utstickande plåtar, i änden på dessa plåtar är 
det en fläns som är tänkt att greppa tag på dörrens insida. För att göra lösningen anpassningsbar till 

olika breddmått på dörrar så används skruvar för att anpassa bredden. För att spänna åt lösningen i 

sidled används en skruv. I figur 13 visas detta, de långa rören är skruven som är tänkt att spänna fast 

lösningen i sidled. 

 

Figur 13: En helhetsbild på förslag 7 
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3.5.3 Förslag 9 

Denna lösning består av en platta, i denna platta sitter det muttrar och skruvar. Skruvarna och 
muttrarna är tänkta att fungera som ”kugghjul”, när muttrarna skruvas så åker skruvarna upp och 

fastnar i dörrens material. Det är meningen att en mutter ska styra två stycken skruvar, en i 

vertikaltläge och en i horisontelltläge. Skruvarna kommer att vara spetsiga i änden för att de enklare 

ska kunna fastna i dörrens material. 

 

Figur 14: Förslag 9 i sin helhet 
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3.5.4 Förslag 10 

Helhets bild på lösningen 

Detta förslag består av två plattor samt ett gångjärn. Det är tänkt att den ska sättas på plats i 

urfräsningen med hjälp av handkraft. Gångjärnen ska sitta riktade ut mot trappuppgången för att det 

inte ska gå att ta bort förslaget lika enkelt utifrån. Det ska även finnas korta taggar på ovan sidan för 
att hindra att den slås in. 

 

Figur 15: En helhets bild på lösning 10 
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3.5.5 Förslag 11 

Denna lösning består av två stycken plåtar, på dessa sitter det utstickande plåtar (som bilden visar). 
På frontplåtens utstick är det små urfräsningar och på innerplåtens utstick sitter den en nersänkning 

som är tänkt att kunna fastna på frontplåten. Detta för att kunna anpassa lösningen till olika 

tjocklekar på dörren.  

 

Figur 16: Helhetsbild på lösning 11 

 

Figur 17: Visar hur spåren samt nersänkningen är tänkt att fungera i förslaget 

De förslag som har presenterats här kommer att utvärderas i en relativ utvärdering, detta för att se 
vilka idéer som ska utvecklas vidare samt vilka som ska skrotas. 
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3.6 Relativ utvärdering 

Det gjordes en relativ utvärdering på förslagen för att se vilka förslag som var lämpliga att utveckla 

vidare samt vilka som var mindre lämpliga (se Bilaga V – Relativutvärdering).  

Det var två stycken förslag som gick vidare från denna utvärdering dessa var Förslag 4 och 11 

Några saker som framkom under utvärderingen var bland annat att till förslag 4 kommer 
upphöjningen att tas bort och ersättas med någon smidigare infästning. 

 

Figur 18: Bilderna visar förslag 4 och 11 som gick vidare från den relativa utvärderingen 

Trots att förslag 11 gick vidare så kommer det att läggas mest fokus på förslag 4 eftersom det verkar 

vara den smidigaste lösningen på problemet. Detta för att det på ett enklare sätt går att få den säker 
och sitta på plats i dörren, till förslag 11 var det osäkert om den skulle sitta kvar i dörren eller om den 

skulle gå att ta bort enkelt. Det var även svårt att bedöma hur spåren skulle se ut på det förslaget. 

Förslag 4 kommer alltså att vidareutvecklas, det kommer att göras en FEM analys på den. Förslag 11 
kommer att finnas som reservlösning utifall att det skulle visa sig att förslag 4 inte kommer att 

fungera. Skulle så vara fallet måste förslag 11 att vidareutvecklas. 

 

3.7 Vad som ska vidareutvecklas 

Det som ska vidareutvecklas till förslag 4 är följande: 

• Förslaget ska få ett namn – ett annat namn än förslag 4 kommer att sökas 

• Dimensioner – alla mått i denna lösning måste undersökas och kontrolleras 

• Hur hålen ska placeras på frontplåten – upphöjningen som används på förslaget just nu är 
mindre lämpligt därför kommer andra lösningar på detta att sökas 

• Hur fronten ska se ut – fronten kommer inte att vara en rektangulär plåt, design på plåten 
kommer att sökas 

Detta kommer att göras i Kapitel 4 – Vidareutveckling av Förslag 4 
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3.8 Analys av idéframtagningsprocessen 

Gallerimetoden gjordes i en grupp av tre, det hade förmodligen framkommit mera idéer om det hade 

varit några stycken till i gruppen. Men de förslag som framkom under metoden var bra och därför 

ansågs det inte som nödvändigt att göra samma metod igen med andra gruppmedlemmar. 
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4 Vidareutveckling av Förslag 4 

4.1 FEM på lösningen 

Här kommer det att ges en sammanfattning av FEM analysen på förslag 4. För en utförligare 
beskrivning se Bilaga VI – FEM. 

I många av dessa fall har låsningen för den del som tar i dörren gjorts på en större yta. Det skulle ha 
gett ett bättre resultat på deformationen om låsningen hade gjorts på en kant istället. Men eftersom 

de övriga värdena blir desamma så har det valts att inte göra om dessa tester. Det är inget som 

påverkar resultatet.  

 

Figur 19: Till vänster visas hur låsningarna är gjorda i vissa fall, till höger visas hur det skulle ha gjorts för att 

ge ett bättre resultat på deformationen. 

I Pro Mechanica gjordes det en del tester för att simulera olika situationer som kan uppkomma. Ett 
test som gjordes var en utböjning av ena hörnet på plåten. Detta visade att om en person lyckades 

bända på en liten yta i ett av hörnen så skulle plåten deformeras en del, därför valdes det att öka 

tjockleken på frontplåten till 3mm. Kraften i detta fall är 300N. Deformationen skulle bli ganska stor 

för detta fall, runt 1,2mm. 
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Figur 20: Denna figur visar deformation samt spänningar om frontplåten skulle utsättas för en böjning i ena 

hörnet. 

Ett annat fall som testades var hur frontplåten skulle reagera om en person sparkade eller slog på 
den. Kraften som testades var på 3000N. Detta skulle inte ge några större deformationer eller 

spänningar i plåten. Lasten i detta fall är utbredd över en större del av plåtens yta. 

 

Figur 21: Här visas det hur frontplåten skulle reagera vid sparkar eller slag. Till vänster visas deformationen 

och till höger visas spänningarna. 

Ett annat fall var om en person skulle trycka på sidan av frontplåten. Kraften i detta fall var 3000N. 
Detta skulle ge väldigt små deformationer samt låga spänningar. 
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Figur 22: Figuren visar hur frontplåten skulle deformeras samt vilka spänningar som skulle uppstå om en 

person tryckte på sidan av den. 

När en hel del tester hade gjorts så fastställdes dimensionerna på förslag 4. Dessa kommer att 
presenteras i Kapitel 4.6 – Prototypritningar. Dessa mått är endast teoretiska, det måste göras tester 

i verkligheten för att kunna lite på dessa. För att kontrollera FEM analyserna kommer det att göras 

tester på prototyper. 
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4.2 Infästning av U-balken 

Ett av problemen med förslag 4:a är hur hålen ska sitta fast på frontplåten. Det som har framkommit 
är att en u-balk skulle fungera bra för att fästa hålen på fronten, hur detta ska göras kommer 

undersökas.  De varianter som är tänkbara lösningar för detta är följande: 

• Att använda sig av nitar, det skulle i så fall användas fyra nitar och dessa skulle även synas 
utan på frontplåten. De skulle även kunna fylla en funktion för att hålla namnskylten på plats 

• Lim skulle kunna användas för att hålla skruvklossarna på plats. Osäkerheter i detta är om 
limmet kommer att hålla för belastningen eller om det kommer att gå sönder 

• Att svetsa fast skruvklossarna skulle kunna vara en lösning, det är dock osäkert om plåten 
kommer deformeras när dessa svetsas fast. 

• Att göra en upphöjning på frontplåten skulle fungera. Det som är osäkert med detta 
alternativ är om det kommer bli dyrt att tillverka. 

• Istället för lim skulle dubbelhäftande tejp kunna användas. Det är även här osäkert om det 
skulle hålla för belastningarna eller om det skulle lossna 

Till alla dessa alternativ kommer det att göras tester för att se vilket av dem som skulle vara mest 
lämplig att använda. 

 

Figur 23: U-balken som hålen sitter fast på. 
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Figur 24: Bilden visar hur U-balkarna ska limmas på frontplåten. 
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4.3 Tester av hur hålen ska sitta fast 

Testerna gjordes i en dragprovsmaskin. Samtliga plåtar har samma mått, dessa är: 

• Bredd 25mm 

• Tjocklek 3mm 

• Längd 100mm 

 

Figur 25: Dragprovsmaskinen som användes för testerna 

 

Figur 26: Visar hur detaljerna drogs i dragprovmaskinen 

Alla tester som gjordes i dragprovmaskinen drogs isär på sättet som figur 26 visar. 
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4.3.1 Nitar 

 

Figur 27: Två plåtar som är ihop nitade 

Det användes endast en nit för att testa hur bra dessa skulle fungera. Niten som används har en 

diameter på 3,2mm.  

Vid ett dragprov gick niten sönder vid 1,6kN, detta ger en brottgräns på ca 200MPa. 

Till lösningen skulle fyra stycken nitar med samma diameter användas, detta skulle innebära att det 
skulle klara av en kraft på 6,4kN. Alltså skulle nitar fungera som en tänkbar lösning. 

4.3.2 Lim 

 

Figur 28: Två plåtar som är ihop limmade 

Den yta som limmades hade måtten 25 x 22mm, vilket ger en area på 550mm2. Limmet hade härdats 
i ca 2 timmar innan det att ett dragprovgjordes. 

Vid dragprov gav limmet vika vid 5kN, detta ger en brottgräns på ca 9MPa. 

Till lösningen skulle arean för den limmade ytan bli 70 x 17,5 x 2 vilket ger en area på 2450mm2. 
Detta skulle innebära att det skulle klara en kraft på ca 22kN. Alltså skulle lim vara ett lämpligt 

alternativ. 

Limmet som användes hette Mega Firm och tillverkas av Partsmaster, enligt deras specifikation ska 
limmet klara 49MPa5 

                                                           

5
 http://www.nch.se/se/pdf/ampblad/MEGA%20FIRM.pdf Partsmaster, den 29 februari 2008 kl 19:22 
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4.3.3 Svetsa 

 

Figur 29: Plåtar som skulle svetsas 

 

Figur 30: Svetsade plåtar 

Svetsen i detta fall hade längden 25mm. Den klarade av en kraft på 11kN. 

Det skulle fungera att använda sig av svets till lösningen. Det som är osäkert är om plåten deformeras 
alldeles för mycket när en detalj svetsas fast på den. Går det att lösa på ett bra sätt så är svets ett bra 

alternativ. 

4.3.4 Upphöjning 

Upphöjning gjordes det inga tester på, detta alternativ är inte särskilt bra. Det skulle kosta alldeles 
för mycket att tillverka det. De andra alternativen är enklare och billigare. 
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4.3.5 Dubbelhäftande tejp 

 

Figur 31: Två plåtar som är fastsatta med dubbelhäftande tejp 

Ytan som tejpen sitter på är 28 x 25 mm och har en area på ca 700mm2. Det var dock svårt att få 
detta alternativ att fungera bra, plåtarna lossnade från varandra när de skulle sättas upp i maskinen. 

Det var ett test som lyckades och då blev kraften 0,7kN vilket skulle ge en brottgräns på 1MPa. 

I detta fall användes en dubbelhäftande tejp från Clas Ohlsson, till denna har ingen specifikation för 
draghållfasthets hittats.  

Dubbelhäftande tejp är inte ett lämpligt alternativ. 

4.3.6 Lämpligast metod 

Den metod som är lämpligast att använda sig av är lim, detta för att det är smidigt att montera samt 

för att det inte ger några defekter på frontplåten. Det kommer även testat att svetsa på 
prototyperna, detta för att se om det skulle fungera som en lösning. 

4.4 Namn till lösningen 

De namn som är på tänkta för lösningen är: 

• iZeker – zeker är ett holländskt ord och betyder säker på svenska.  

• Certus – detta är ett latinskt namn och betyder även det säker. 

• Certiplate – detta är en variant av namnet Certus 

Alla namn betyder säker, vilket produkten är tänkt att vara. Därför var det dessa namn som var de 
som kändes mest lämpliga till produkten. 

Det namn som valdes var Certiplate. 
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4.5 Hur fronten ska se ut 

Fronten skulle kunna ha många olika utseenden. Det har dock begränsats till att vara en plåt i någon 
form. Den kommer även kunna ha olika färger. Här nedan kommer några alternativ att visas samt 

vilken eller vilka som kommer att användas till slutprodukten. 

Alternativ 1 

 

Figur 32: Alternativ 1 för front 

Detta alternativ är lite ovalt upptill och nertill. Färg går att välja efter kundens önskemål. Den vita 

ellipsen är tänkt att föreställa en namnskyllt. 

Alternativ 2 

 

Figur 33: Alternativ 2 för front 

Detta alternativ har avrundade hörn, det röda på bilden är en liten urfräsning. Det vita på bilden är 
namnskylten. 

Alternativ 3 



40 

 

 

Figur 34: Alternativ 3 för front 

Denna front har endast avrundade hörn samt en bricka för namnskyllt. 

Slutlösningen kommer att använda alternativ 2, den kommer dock inte ha den röda urfräsningen 
samt namnskyllt. Till prototyperna kommer alternativ 3 att användas. Detta för att den är något 

enklare att tillverka samt att designen inte ändrar funktionen för lösningen. 
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4.6 Prototypritningar 

Här nedan kommer ritningarna till prototyperna att presenteras. Dessa kommer sedan att användas 
för att testa att produkten fungerar i verkligheten. 

4.6.1 Innerplåten 

 

Figur 35: Innerplåten kommer att se ut som figuren visar 

Innerplåten kommer inte att förenklas något för att göra en prototyp, den kommer att se ut som den 
verkliga innerplåten ska se ut. Figur 35 visar hur plåten ska se ut. Den kommer att ha en längd på 

415mm, en tjocklek på 2mm och en höjd på 85mm. Kanterna har en avrundning med en radie på 

5mm. I hörnen finns det 4st hål, i dessa ska det sitta M4 skruvar. Det finns även två hål i mitten, i 

dessa ska det sitta M8 skruvar. 
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4.6.2 Frontplåten 

 

Figur 36: Frontplåten som den är tänkt att se ut vid prototyp framtagning 

Frontplåten kommer att förenklas vid prototyp framtagningen, detta för att det är tänkt att prototyp 
testerna ska visa om förslaget fungerar i verkligheten. Designen på frontplåten fyller inte någon 

direkt funktion utan den är mest tillför att ge produkten ett tilltalande utseende. Det är även enklare 

och smidigare att tillverka plåten enligt designen i figur 36. 

Bredden på plåten är 415mm, höjden är 85mm och tjockleken är 3mm. Plåten har även en 
avrundning i hörnen på 5mm 
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4.6.3 Hålhållare för frontplåten 

 

Figur 37: Hållare för hålen till frontplåten 

Som testerna visar ska denna detalj limmas fast på frontplåten. Det skulle även gå att göra denna 
detalj som en solid med samma mått, dock så har det valts att utforma den enligt figur 37. 

Höjden på denna detalj är 70mm, den har en bredd på 35mm samt att den sticker ut 35mm. 

Tjockleken på plåten som används är 3mm. Det sitter ett hål för en M8 skruv i centrum på detaljen. 

4.6.4 Skruvar 

Till prototyperna används valfria M8 skruvar samt valfria M4 skruvar, dock ska M8 skruvarna ha en 

stigning på 1,25mm samt M4 skruvarna en på 0,7mm.  
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4.6.5 Helhets bild 

 

Figur 38: En sammanställning av alla detaljer till lösningen 

4.7 Analys av vidareutveckling av Förslag 4 

FEM testerna på förslaget gav en bra insikt i hur det skulle klara sig mot inbrott. Det förslaget hade 
störst problem med var utböjning i ett av hörnen. Hur hålhållaren skulle sitta fast på frontplåten var 

ett annat stort problem, det finns säkert mer alternativ att lösa detta på än de som har testats i detta 

projekt, dock så var de dessa alternativ som verkade mest lämpliga för att lösa problemet. Det blev 

tillslut lim som ansågs som den mest lämpliga lösningen.  Ett av problemen med lim är om en person 

skulle lyckas böja plåten i en av kanterna så kommer limningen att lossna rätt enkelt. 

Namnet på förslaget var också rätt svårt att komma på, det ska vara ett namn som är enkelt att 
komma ihåg samtidigt som det ska hänvisa till produkten. Namnet som tillslut valdes är både enkelt 

att komma ihåg och hänvisar till produkten. 

Designen på frontplåten skulle kunna lösas på många olika sätt. De tre alternativ som presenteras i 
detta kapitel är designer som är enkla men ända snygga. Det är även enkelt att byta design på 

fronten om det skulle bli aktuellt. 

Till prototyperna användes en annan front än den front som valdes, detta för att designen inte fyller 
någon funktion och för att det är enklare att tillverka en front utan design.  
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5 Prototyp tester 

5.1 Tillvägagångssätt 

Frontplåten och innerplåten tillverkades enligt ritningarna under kapitel 4.6, företaget som gjorde 
detta heter Optimel och ligger i Uppsala. 

Hålhållarna köptes färdiga i en butik. Även skruvarna köptes klara från affär. 

Efter som hålhållarna skulle limmas fast på frontplåten köptes två produkter in för detta, Match M6 
samt Cyanoplus7. Båda dessa limsorter kommer från Scantech. 

Det gjordes två tester per limsort. 

Test 1 

Ytorna som skulle limmas ihop rengjordes med ett rengöringsmedel från Scantech, detta hette 

allroundrengöring8 

När ytorna var rengjorda så limmades hålhållarna och frontplåten ihop. Detta fick sedan ligga och 
härda i en timme.  Härdningen i detta fall skedde utan tvingar. Detta var inte enligt instruktionerna 

utan gjordes endast för att se hur limningen uppträdde i ett sådant fall. 

 

Figur 39: Hålhållarna fast limmade på frontplåten 

                                                           

6
 http://www.scantech.tm/Varuinformationer/%D6VRIGA%20LIMMER/MATCHM.pdf Scantech, den 19 mars 

2008 kl 14:27 

7
 http://www.scantech.tm/Varuinformationer/CYANOLIM/CYANOPLUS.pdf Scantech, den 19 mars 2008 kl 

14:27 

8
 http://www.scantech.tm/Varuinformationer/AEROSOLER/ALLROUNDRENGORING%20.pdf Scantech, den 19 

mars kl 14:31 
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Test 2 

 I detta test rengjordes ytorna mer noggrant. Ytorna blästrades samt rengjordes med 
allroundrengöringen. När limmet skulle härdas så fick det ligga lika länge men denna gång användes 

tvingar. 

 

Figur 40: Frontplåt med på limmade hålhållare 

När limningen för de båda testerna var klar monterades detaljerna på en planka som skulle 
symbolisera en dörr. 

 

Figur 41: Framsidan av lösningen monterat på en planka 
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Figur 42: Baksidan monterat på en planka 

När detaljerna satt på plats påbörjades försöken att bryta sig in. Verktyg som användes för detta var 
en hammare samt en kofot. 

Svetsning 

När testerna av lim var gjorda så testades även svetsning. Det borrades då två hål i botten på 

hålhållaren, i dessa två hål lades sedan pluggsvetsar. Denna typ av svets ser ut som figur 43 visar, där 

svetsen ligger är det två uppborrade hål som sedan fylls med svetsar. 

 

Figur 43: Bilden visar hålhållaren med pluggsvetsarna 
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5.2 Resultat 

Detaljer limmade med Cyanoplus 

Det var inte så enkelt att komma in med kofot eller hammare under plåten för att kunna böja den. 
Det krävdes att man tog hammaren och slog in kofoten under plåten för att detta skulle lyckas. När 

böjningen av plåten väl hade på börjats så tog det inte allt för långtid innan dess att limningen 

lossnade. Dock så satt innerplåten kvar med hjälp av skurvarna så det krävdes att man tog kofoten 

och slog kraftigt på innerplåten för att den skulle ge vika. Test 1 och test 2 för detta lim var likvärdiga, 
ingen större förändring skedde när ytorna var noggrannare rengjorda.  

Detaljer limmade med Match M 

För test 1 med detta lim var resultatet snarlikt med det för Cyanoplus. Det visade sig dock när 
frontplåten hade lossnat från hålhållarna att limningen inte var helt korrekt utförd, vissa ytor som 

skulle ha lim saknade lim. Detta ledde förmodligen till att delarna lossnade från varandra tidigare än 

vad de skulle ha gjort om limmet hade verkat på hela ytan.  

Test 2 gick mycket bättre, det tog lika lång tid att få in et verktyg under plåten som i de andra 
testerna. Det som skilde sig från de övriga testerna var att limningen höll ihop plåtarna över 

förväntan. Hur mycket det en böjdes på plåten så lossnade den inte från hålhållaren. För en 

inbrottstjuv hade det tagit mycket längre tid att bryta sig in genom urfräsningen än vad det skulle ha 
tagit dem att bryta upp hela dörren. Brytningen skedde i ca två minuter utan att plåten lossnade. 

 

Figur 44: Denna bild visar test 2 för Match M, längre än så här gick det inte att bryta upp plåten under 

försöket 

Detaljer med pluggsvets 

Denna lösning fungerade riktigt bra, det tog väldigt långtid att bryta loss frontplåten. Den enda 
nackdelen är att det blir fula märken på plåtens framsida. Detta gör inte allt för mycket om plåten ska 

lackas men om kunden vill ha den neutral färgad d.v.s. metallfärg så fungerar det inte. 
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Figur 45: Bilden visar de fula märkena som uppkommer vid pluggsvetsning 

5.3 Bedömning 

När FEM analysen gjordes så visade det sig att plåten skulle deformeras rätt enkelt om ett verktyg 
kom in under och började böja plåten, detta bekräftades under testerna. Dock så var det inget 

höghållfast stål som användes i plåten vilken kan ha gjort att plåten böjdes mer än vad den skulle ha 

gjort om en bättre plåt användes. 

Det visade sig även att utböjningen på innerplåten blir högst vid skruvskallarna, dock så var det ingen 
farlig deformation. 

Det gick att ta bort lösningen om rätt verktyg används men det blir många moment för att kunna 
bryta sig in i en lägenhet. Först måste frontplåten bort, sedan måste innerplåten slås in och det sista 

är att försöka låsa upp dörren genom urfräsningshålet. De första två momenten, ta bort frontplåten 

samt innerplåten tar runt 1-2 minuter beroende på vem som bryter, det blir även ett väldigt oväsen 

när plåtarna ska tas bort vilket skulle alarmera grannar. Bedömningen är att de flesta skulle bryta upp 

dörren istället för att bryta upp plåtarna, detta eftersom de dörrar som har brevinkast idag oftast 
inte är säkerhetsdörrar och därför är enklare att bryta sig in i. 

Det lim som är rekommenderat att använda sig av är Match M, detta för att resultatet med detta var 

avsevärt bättre än det andra lim som testades. Utförs limningen i korrekta lokaler och av duktiga 
limmare kommer det att vara svårt att bryta sig in genom urfräsningen. 

Om limningen inte är lämplig för företaget som ska tillverka produkten så fungerar pluggsvetsning 

lika bra. Den enda nackdelen är att det blir fula märken på plåtens framsida. Detta gör att plåten 
måste lackas för att dölja dessa. Vill kunden inte ha någon färg på sin plåt så är limning ett bättre 

alternativ. 
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Figur 46: Plåtarna efter deformation, till vänster visas frontplåten med Match M, i mitten är Cyanoplus 

fronten och till höger är en av innerplåtarna som användes 
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6 Resultat 

Namnet på lösningen blev Certiplate och detta förslag kommer att presenteras i detta kapitel. 

 

Figur 47: Bild på hur Certiplate kommer att se ut bakifrån 

 

Figur 48: Bilden visar hur Certiplate kommer att se ut framifrån 

Certiplate kommer att bestå av tre huvudkomponenter samt två olika sorters skruvar. Frontplåten 
kommer att pulverlackas i den färg som kunden önskar.  
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Frontplåten 

 

Figur 49: Bild på frontplåten till Certiplate 

 

Figur 50: Ritning på frontplåten till Certiplate 

Figurerna ovan visar hur frontplåten kommer att se ut på den slutliga produkten. Den har en liten 
annan design mot den som användes i prototyptesterna. Den är något större och har även 

rundningar i hörnen. 
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Innerplåten 

 

Figur 51: Bild på innerplåten till Certiplate 

 

Figur 52: Ritning på innerplåten till Certiplate 

Innerplåten till slut produkten är den samma som den som användes vid prototyptesterna. 
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Hålhållare 

 

Figur 53: Bild av hålhållare till Certiplate 

 

Figur 54: Ritning av hålhållare till Certiplate 
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Denna detalj är densamma som användes under prototyp testerna. Denna kommer att limmas eller 
svetsas ihop med frontplåten. 

Skruvarna 

Vilka skruvar som används till produkten spelar ingen större roll, det enda är att det ska vara M8 

skruvar samt M4. M8 skruvarna ska ha en avrundad skalle för att de ska vara lite diskreta från 

insidan. M8 skruvarna ska även ha en längd på 45-50mm för att kunna passa till olika storlekar på 
dörrar.  M4 skruvarna ska vara träskruvar. 

Helhets bild 

 

Figur 55: Bild som visar placering av hålhållarna 
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Figur 56: Bild som visar vilka detaljer som ingår i Certiplate 

Hålhållarens ytterkant kommer att ligga 77,5mm ifrån frontplåtens yttersida. Avståndet mellan de 

båda hålhållarna kommer att vara 295mm. Detta avstånd kan anpassas till olika dörrar. Är det en 
urfräsning på 300mm så bör avståndet vara på 295mm, är det ett urfräsningsmått på 389mm så kan 

avståndet mellan de båda hålhållarna ligga på 384mm. Detta skulle kunna göra plåten svårare att 

böja eftersom det blir en mindre mängd material fram till hålhållarna. 

Hålhållarna kommer att vara centrerade i höjdled på frontplåten. 
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Figur 57: Denna figur visar en sprängskiss av Certiplate 

Det första som görs när produkten ska monteras är att sätta frontplåten på rätt plats, sedan sätts 
innerplåten dit med hjälp av M8 skruvarna. Sedan skruvas M4 skruvarna på plats. 

Priset 

Det gjordes en tillverkningskostnads kalkyl för att få en uppskattning på hur mycket Certiplate skulle 
kunna kosta att tillverka, med de siffror som användes i denna skulle tillverkningskostnaden för 

limmade detaljer bli runt 60-70kr9. Tillverkningskostnaden för svetsade detaljer skulle ligga runt 50-

60kr10 

6.1 Analys av resultat 

När tillverkningskostnaden skulle beräknas uppskattades de flesta värdena, men det ligger i alla fall 
inom rimliga gränser. Det var några saker som utelämnades i kalkylen, t ex så togs verktygskostnader 

för stansning inte med. Detta för att företaget som ska tillverka plåten redan hade verktygen för 

detta. I övrigt är inte transport kostnader inräknade. 

Till produkten skulle det ha varit ljud samt brandisolering, att välja lämpligast variant skulle ha tagit 
väldigt lång tid. Det kommer krävas en heldel tester för att kunna besluta vilken form som skulle 

kunna vara tänkbar att använda sig av. 

                                                           

9
 Se Bilaga VII – Tillverkningskostnad limning 

10
 Se Bilaga VIII – Tillverkningskostnad svetsning 
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7 Slutsats 

Det som har framkommit under projektet är en produkt som täcker urfräsningen för brevinkast. 
Produkten är säker, det är svårt att bryta loss den från dörren. Det finns två möjliga lösningar för 

denna variant, antingen så limmas hålhållarna fast på frontplåten eller så svetsas de fast. 

Om limningen väljs så blir det inga fula märken på frontplåten men det tar lite längre tid att tillverka 
produkten. Väljs svetsningen så uppkommer det fula märken på frontplåten, det går dock snabbare 

och smidigare att tillverka produkten. 

Det skulle fungera att ha båda dessa varianter, en med limning för de kunder som vill ha en 
metallfärgad plåt och en för dem som vill ha en färgad plåt. Detta skulle dock leda till ökade 

lagerkostnader. 

Produkten fick även ett passande namn, Certiplate, vilket är en böjelse av order certus som på latin 

betyder säker. 

Målet med projektet var att finna en produkt som täppte igen urfräsningen i dörren, den skulle göra 

dörren säker och dämpa ljud samt brandspridning. Det första av detta är uppfyllt, att finna en 

produkt som gör dörren säkrare än med ett brevinkast. Att finna bästa sätt att dämpa ljud samt 
brandspridning skulle tagit för långtid för detta projekt, därför utelämnades det till att göras i ett 

annat projekt.  

Om produkten kommer kunna slå på marknaden är osäkert. Hur många som kommer vilja ersätta sitt 
brevinkast är osäkert. Den största marknaden är hos hyresföreningar samt fastighetsägare, tror inte 

att privatpersoner själva kommer att köpa denna produkt, om den kommer att säljas så kommer det 

vara just fastighetsägare och hyresföreningar som kommer att köpa in för att skjuta upp kostnaden 

med att byta ut dörrar till säkerhetsdörrar. 

En återkoppling till kravspecifikationen ger följande: 

• Geometri – Produkten skulle passa till två storlekar på fräsmåttet, 70 x 389 samt 70 x 300 
mm. Den skulle även kunna passa till tjocklekar på dörren som var mellan 50 och 80 mm. 

Detta klarar Certiplate av, den passat till båda fräsmåtten samt till de givna tjocklekarna på 

dörren. 

• Material – Lösningen skulle vara i någon form av plåt. Certiplate är en lösning som består av 
plåt. 

• Krafter – Produkten skulle klara av sparkar och slag. Det skulle även inte ta mindre tid än 30 
sekunder att bryta upp den om verktyg som hammare användes. När testerna på Certiplate 

gjordes så tog det mellan 30 och 60 sekunder, i vissa fall tog det längre tid, att bryta sig in. 

Alltså kan det konstateras att lösningen klarar även denna punkt. 

• Montering – Monteringen skulle inte ta allt för lång tid och det skulle inte vara allt för många 
moment, max fem moment. Certiplate går att montera på under en minut, förutsatt att det 

inte sitter ett brevinkast i urfräsningen. Det är inte särskilt många moment som behövs för 

att montera produkten, det krävs fyra moment för att montera den. Först måste frontplåten 

på plats, sedan innerplåten, M8 skruvarna och M4 skruvarna. 

• Ergonomi – Lösningen skulle inte ha några skarpa eller vassa hörn som kunde skada 
användaren. Frontplåten och innerplåten i Certiplate har inga vassa kanter och ska inte 

kunna skada användaren. 
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• Produktion – Lösningen skulle vara enkel att tillverka. Certiplate är enkel att tillverka, 
frontplåten samt innerplåten stannas ut, skruvarna går att använda i standard utförande och 

hålhållarna är kapade U-balkar med gängade hål. Ingen av detaljerna i lösningen är av 

avancerad form vilket gör att det inte krävs special maskiner för att tillverka produkten. 

• Kostnader – Priset på lösningen fick inte vara allt för högt. Priset till kunden samt 
demontering och montering fick inte vara högre än 4000kr vilket är halva kostnaden av en ny 

säkerhets dörr. Certiplate kommer att kosta runt 60-70kr att tillverka och med montering och 

övriga kostnader kommer priset inte att bli högre än det för en ny dörr. 
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8 Fortsatta studier 

Det finns en heldel kvar att göra innan Certiplate kan komma ut på marknaden. Det första som måste 
göras är att bestämma vilken typ av isolering som ska användas. Isoleringen måste testas så att den 

klarar av att hålla ljud ute samt dämpa brandspridning. Det måste även göras tester av andra för att 

verifiera de resultat som framkommit under detta projekt. 

När testerna är gjorda kan arbetet med att bestämma priser mm på börjas, detta skulle kunna göras 
som ett uppföljnings projekt till detta. Det bör även kollas hur lång tid det tar att demontera ett 

brevinkast samt priset för detta. 
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Bilagor 

 

Bilaga I – Gallerimetoden 1 

Sitta på plats i hålet 

1.  

 
Detta förslag består av två stycken fyrkants profiler som går i varandra. De har 

skruvar som fronten ska fästas i. Den ska vara anpassningsbar till olika mått 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  

 
Denna lösning består av en special skruv som klämmer fast vinkeljärn mot dörrens 

innersida. Den ska vara anpassningsbar till olika storlekar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.  



63 

 

 
En simpel lösning som består av en gummi insats med hål som fronten ska fästas i 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.  

 
Lösningen påminner om 3an men i detta fall är det en plåt med skruvhål. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  

 
Denna lösning består av vinkeljärn som sitter på insidan av dörren. För att hålla 

dem på plats fäster man en plåt på dem, detta görs med piggar som trycks fast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.  
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Denna lösning har två vinkeljärn med hål för skruv och vingmutter för att kunna 

fästa en plåt från insidan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.  

 
Denna variant har två blad som sitter fast på front plåten. De är bockade på två 

ställen för att kunna fästas på insidan av dörren. För att de ska sitta fast så 

används en specialskruv till att spänna fast dem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.  
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Denna lösning består av en rektanuglar fyrkantsprofil med räfflor på för att den 

ska gå lätt att sätta in i hålet men den ska vara svår att få ur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.  

 
Denna lösning har skruvar som skruvas in i dörren med hjälp av muttrar. 

10.  

 
Denna lösning består av två plåtar som är ihopkopplade med ett gångjärn, den 

fälls upp för att komma på plats. 
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11.  

 
Den här lösningen består av en plåt med andra plåtar på, plåtarna som går in i 

hålet har hakar på sig som ska fästa på insidan av dörren. 
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Biliga II – Gallerimetoden 2 

Front ut mot trapphuset 

1.  

 
Denna variant är av plåt samt har plats för en namnskyllt 

 

2.  

 
En variant med front gjord i frostad plast. 

 

3.  
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En variant som är fylld med vatten 

4.  

 
En plåt variant som är designad. 

 

5.  

 
Denna variant har en LCD skärm insatt, på denna ska det kunna visas namn eller 

bilder av valfri sort. 
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Bilaga III – Grovgallring 1 
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Bilaga IV – Grovgallring 2 
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Bilaga V – Relativutvärdering 
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Bilaga VI – FEM 

I samtliga av dessa beräkningar har följande inställningar använts: 

• Multi-pass 

• Polynomgrad 1-9 

• Konvergenskrav 10% 

• Plotting grid 7 

Mått som har använts på plåtarna: 

• Grundstorlek 405x85mm 

• Mått för urfräsningen 389x70mm 

• Plåttjocklek 2mm 

• Stora hål Ø8mm 

• Små hål Ø4mm 

• Skruvarnas skall mått Ø16mm 

Övrigt: 

• Modeller har skapats som skal 

• Geometri som inte tillför något har tagits bort 

• Förenklingar i geometri har gjorts 

I många av dessa fall har låsningen för den del som tar i dörren gjorts på en större yta. Det skulle ha 
gett ett bättre resultat på deformationen om låsningen hade gjorts på en kant istället. Men eftersom 

de övriga värdena blir desamma så har det valts att inte göra om dessa tester. Det är inget som 

påverkar resultatet.  

 

Figur 58: Till vänster visas hur låsningarna i dessa tester är gjorda, till höger visas hur de skulle ha gjorts för 

att få bättre resultat på deformationerna. 
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Innerplåten 

Fall 1 

 

Figur 59: Till vänster visas en bild över deformationen och till höger visas spänningarna 

I detta fall användes en kraft på 300N, denna kraft finns på två ställen. De ytor som kraften verkar på 

är relativt liten, ungefär 150mm2. Att deformationen skulle bli 0,37mm är inte så troligt, troligtvis 

kommer den att bli mycket mindre. Spänningen i detta fall ligger på max 72,6MPa vilket är ett 

godkänt värde11. I detta läge kommer det inte att göras några förändringar i konstruktionen. 

 

                                                           

11
 Jämfört med ett material med sträckgräns 220MPa 
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Figur 60: Här visas hur modellen är låst, samt vart krafterna är placerade. 

Låsningen är satt till den del av plåten som kommer att ta i mot dörren (när någon försöker dra ut 
plåten). Krafterna som är 300N vid varje hål ska simulera den kraft som uppkommer från skruvens 

skalle. 

 

Fall 2 

 

Figur 61: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 

I detta fall används en kraft på 300N. Här testas det hur plåten skulle reagera om någon försöker 
trycka ut den. Som det visas i bilderna kommer deformationen att bli 0,002mm, samt att en spänning 
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på max 23MPa kommer att uppstå. Dessa värden är klart godkända, ingen förändring i 

konstruktionen kommer att behövas. 

 

Figur 62: Här visas hur låsningar samt krafter är placerade. 

De två stora hålen (8mm) är låsta, samt de fyra små hålen (4mm). Krafterna är placerade för att 

simulera den kraft som skruvarna utsätter plåten för vid tryck. 

 

Frontplåten 

Fall 1 

 

Figur 63: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 
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Här testas det hur frontplåten skulle reagera vid ett tryck som är fördelat på en yta av 389x70mm. 
Som figuren visar kommer det inte att uppstå några märkvärdiga deformationer eller spänningar. 

Deformationen kommer att ligga på 0,0044mm och spänningen kommer att ligga på 6,9MPa 

 

Figur 64: Här visas hur låsningar samt krafter är placerade. 

 

Lasten som används är på 300N. Modellen är låst vid hålen samt där dörren kommer att ta i. 

 

Fall 2 

 

Figur 65: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 
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Detta fall skulle simulera hur modellen reagerar på att någon böjer ena hörnet med t ex en kofot. 
Kraften som används är på 300N. Det är inte särskilt troligt att någon kommer in med en kofot eller 

att någon lyckas bända på en sådan liten area med en sådan stor kraft. Detta test gjordes mest för att 

kolla hur modellen skulle reagera om någon lyckades med det. Här gjordes det i alla fall ett val att 

öka plåt tjockleken till 3mm. 

 

Figur 66: Här visas hur krafter samt låsningarna är gjorda 

Kraften är fördelad på en liten yta uppe i det högra hörnet. Låsningarna är vid hålen. 

Fall 4 
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Figur 67: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 

Detta fall är likadant som fall 1 men här används en större kraft, den ligger på 3000N. Även i detta fall 

sker inga stora deformationer, de ligger på 0,043mm. Spänningarna som uppstår ligger på 67MPa. 

Dessa värden är godkända. 

 

 

Figur 68: Här visas låsningarna samt krafterna 

 

Fall 5 
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Figur 69: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 

Även detta fall liknar fall 1, här används en kraft på 30kN. Det är inte särskilt troligt att någon 
kommer att sparka eller slå med en sådan stor kraft, detta test gjordes endast för att se hur plåten 

skulle klara en sådan belastning. Som figuren visar så skulle deformationen bli 0,43mm, spänningen 

skulle ligga på 671MPa. Spänningen är inte godkänd, plåten skulle förmodligen gå sönder vid denna 

belastning. 

 

Figur 70: Här visas låsningar samt krafter 

 

Fall 6 
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Figur 71: Till vänster visas deformationen och till höger visas spänningarna 

I detta fall skulle det testas hur plåten skulle klara en kraft från sidan. Kraften som används ligger på 
3000N. Här blir deformationerna 0,009mm samt att en max spänning på 56MPa uppstår. Dessa 

värden är godkända. 

 

 

Figur 72: Här visas krafter samt låsningar 

 

Låsningarna är gjorda på de båda hålen. Kraften ligger på ena sidan av plåten. 
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Bilaga VII – Tillverkningskostnad limning 
Innerplåt     

  Maskinkostnad 600 kr/h 

  Maskintid 1 min 
 

Värden som kan ändras 

Materialkostnad 12 kr/m 

 

Värden som räknas ut med hjälp av Röd data 

Antal m som används 0,5 m 

  Materialkostnad 6 kr/detalj 

  Kostnad 10 kr/detalj 

  Frontplåten     

  Maskinkostnad 600 kr/h 
  Maskintid 1 min 

  Materialkostnad 12 kr/m 

  Antal m som används 0,5 m 

  Materialkostnad 6 kr/detalj 

  Kostnad 10 kr/detalj 

  Skruvar M8     
  Inköpskostnad 1,5 kr/detalj 

  Skruvar M4     

  Inköpskostnad 1,5 kr/detalj 

  Lim     

  Pris för flaska 50 kr/flaska 

  Antal limytor/flaska 30 st 
  Inköpskostnad 1,666666667 kr/detalj 

  Limkostnad 400 kr/h 

  Limtid 2 min 

  Kostnad 13,33333333 kr/detalj 

  Hålplacerare     

  Materialkostnad 13,8 kr/m 
  Antal m som används 0,07 m 

  Materialkostnad 0,966 kr/detalj 

  Maskintid hål och gänga 1,1 min 

  Maskinkostnad 500 kr/h 

  Verktygskostnad 13 kr/skäregg 

  Skärtid 0,1 min 
  Verktygets utslitningstid 15 min 

  Kostnad 9,253333333 kr/detalj 

        

  Totalkostnad 60,21933333 kr/detalj 
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Bilaga VIII – Tillverkningskostnad svetsning 
Innerplåt     

  Maskinkostnad 600 kr/h 

  Maskintid 1 min 

 

Värden som kan ändras 

Materialkostnad 12 kr/m 

 

Värden som räknas ut med hjälp av Röd data 

Antal m som används 0,5 m 

  Materialkostnad 6 kr/detalj 

  Kostnad 10 kr/detalj 

  Frontplåten     

  Maskinkostnad 600 kr/h 

  Maskintid 1 min 

  Materialkostnad 12 kr/m 

  Antal m som används 0,5 m 

  Materialkostnad 6 kr/detalj 

  Kostnad 10 kr/detalj 

  Skruvar M8     

  Inköpskostnad 1,5 kr/detalj 

  Skruvar M4     

  Inköpskostnad 1,5 kr/detalj 

  Svets     

  Svetskostnad 600 kr/h 

  Svetstid 0,5 min 

  Kostnad 5 kr/detalj 

  Hålplacerare     

  Materialkostnad 13,8 kr/m 

  Antal m som används 0,07 m 

  Materialkostnad 0,966 kr/detalj 

  Maskintid hål och gänga 1,1 min 

  Maskinkostnad 500 kr/h 

  Verktygskostnad 13 kr/skäregg 

  Skärtid 0,1 min 

  Verktygets utslitningstid 15 min 

  Kostnad 9,253333333 kr/detalj 

        

  Totalkostnad 50,21933333 kr/detalj 

  
 


