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Sammanfattning 

För att hålla sig konkurrenskraftig och marknadsledande krävs det ett ständigt arbete 

med utveckling och förbättring av de egna produkterna. Samtidigt är det av stor vikt 

att ha ett fokus på den egna utvecklingen samt att kunna vara flexibel och 

anpassningsbar för att på så sätt ytterligare spetsa sin kompetens. 

Då värdföretaget idag är ledande i Europa på marknaden för inglasning av balkonger 

och loftgångar är syftet med arbetet att ta fram ett nytt koncept som skall kunna 

användas av värdföretaget för att kunna anpassa sina befintliga produkter, för en 

tänkt marknadsexpansion vid inglasning av loftgångar 

På grund av att det nuvarande konceptet är framtaget för den centraleuropeiska 

marknaden har det uppkommit problem när man tänkt expandera konceptet till andra 

geografiska områden och även möjliggöra installation i byggnader med särskilda 

byggkrav. En typ av byggkrav som systemet skall anpassas efter är K-märkning, 

vilket innebär att ingen större åverkan på den befintliga byggnadens material får äga 

rum. Detta medför att en installation av värdföretagets produkter i dagsläget ej kan 

genomföras på grund av den höjd som nödöppningsmekanismen i produkten kräver, 

därför kommer ett koncept som reducerar den, i dagsläget, höjd som krävs för 

nödöppningsmekanismen att arbetas fram. 

Arbetet har utförts genom att använda kombinationer av olika forskningssynssätt och 

metoder för att i början av arbetet undersöka problemet och göra en undersökning av 

vilka teorier som är nödvändiga för att lösa uppgiften. Därefter har flertalet 

produktutvecklingsprocesser utförts som lett till konceptlösningsförslag som i sin tur 

lett till konstruktion av förprototyper som sedan testats. 

Resultatet av arbetet är två koncept där det ena är baserat på ett koncept 

innehållandes vajertrumma som är uppspänd med en drivfjäder som sedan är kopplad 

till en utväxlingsanordning. Det andra konceptet som arbetades fram är baserat på det 

befintliga fallviktskonceptet där utväxlingen har utökats. Vid analys av dessa koncept 

har för och nackdelar mellan de två koncepten vägts mot varandra samt 

rekommendationer för vidare utveckling. 
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Summary 

In order for a company to stay competitive on the market, it requires a constant effort 

to develop and improve their products. At the same time, it is very important to have 

focus on their own development and to be flexible and adaptable to further improve 

their skills. 

Because the hosting company is in a leading position on the European market for 

glazing of balconies and exterior corridors is the purpose of this report to create a 

new concept that shall be usable by the hosting company in order to adapt their 

existing products to increase their share of the glazing of exterior corridors market.  

Due to the reason that the existing concept is meant for the central European market 

have some consequences occurred when an expansion to other geographical areas 

and enable the existing concept to be installed in buildings that have special rules for 

construction. One type of construction rule is buildings that are marked by K-

marking, this means that almost no changes are allowed to happen to the material of 

the building. As a result, to this, the host company can’t apply their existing product 

due to the lack of height that the emergency opening mechanism requires. The new 

concept will be focused on reducing the required height because of the lack of height 

in these types of buildings. 

The work has been carried out by using combinations of different research methods 

in the beginning of the work to then examine the problem and make a study of the 

theories that are necessary to solve the problem.  Then several product development 

processes were carried out, which then led to a concept solution, then the 

construction of prototypes, which later on were tested. 

The result of this work is two concepts, with the first concept consisting of a cable 

drum which has been integrated with a drive spring that is then connected to a gear 

device. The second concept that was developed is based on the existing case weight 

concept where gear ratio has been expanded. In the analysis of these concepts, pros 

and cons between the two concepts have been weighted against each other and 

recommendations for further development has been given. 
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Abstract 

Arbetets syfte är att undersöka och arbeta fram ett nytt koncept för 

öppningsmekanismen vid nödöppningssystem av loftgångar. Målet är att ta fram ett 

koncept som är flexibelt så att detta ryms inom höjden av fönsterluckorna. Detta för 

att det nya konceptet ej skall vara beroende av loftgångspartiets totalhöjd vilket 

medför att systemet kan användas inom fler användningsfall. 

Arbetet är utfört genom att relevanta metoder att arbeta efter valts för att sedan 

utarbeta de teorier som ansetts vara nödvändiga för att lösa problemet. Därefter har 

flertalet produktutvecklingsprocesser utförts för att arbeta fram koncept som kan 

användas för att lösa problemet. Resultatet av arbetet är två koncept som båda 

uppfyller de kriterier som krävs för en säker och fullständig öppning av 

fönsterluckorna. Resultatet har sedan analyserats och författarna har jämfört 

konceptens för- och nackdelar mot varandra samt gett förslag på vidare utveckling. 

 
Nyckelord: Produktutveckling, Nödöppning, Loftgång, Balkong 
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1. Introduktion 

I det kommande kapitlet kommer bakgrunden till problemet som ligger till grund 

för projektet att presenteras. Kapitlet kommer dessutom innehålla en 

problemformulering som bygger på projektets mål, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

För att hålla sig konkurrenskraftig och marknadsledande krävs det ett 

ständigt arbete med utveckling och förbättring av de egna produkterna. 

Samtidigt är det viktigt att ha ett fokus på den egna utvecklingen samt att 

kunna vara flexibel och anpassningsbar för att på så sätt ytterligare spetsa sin 

kompetens.[1] 

Ytterligare ett sätt att bevara eller utöka marknadsandelar är att stärka 

företagets image, detta kan göras genom olika kvalitetscertifieringar. Dock 

tyder en empirisk studie gjord i Brasilien där företag med och utan 

kvalitetssystem jämfördes på att inga större skillnader prestationsmässigt 

existerar mellan företag med och utan kvalitetsystemscertifieringar. Däremot 

finns det forskning som tyder på att företag kan gynnas av att implementera 

ett miljötänk. Enligt en studie gjord av Bruce Clemens så lönar det sig 

ekonomiskt samtidigt som företag kan undvika ej flexibla kommando- och 

kontrollbestämmelser ifall de anammar och investerar i miljötänk. För att 

visa sina kunder att företag anammar miljötänk kan ett företag implementera 

olika certifieringssystem som bekräftar deras miljötänk, detta är en viktig del 

då samhället blir mer medvetet om de förändringar som sker med klimatet i 

världen.[2-10] 

Klimatet i världen förändras snabbare än någonsin och detta på grund av 

stora förändringar i vårt levnadssätt och den expanderade populationen. Då 

befolkningen ökar leder detta dessutom till att koldioxidutsläppen ökar som i 

stor utsträckning bidrar till växthuseffekten vilket Jorgenson och Clark 

påstår ha ökat med över 252 % de senaste 50 åren. Detta leder till att ett 

förändrat tänk och arbetssätt krävs för att reducera utsläppen. Inom 

utvecklingen av nya produkter krävs det då att en medveten strävan efter att 

utveckla produkter som är miljömässigt hållbara i form av miljövänlig 

tillverkning samt val av återvinningsbara material. En stor anledning till det 

ökade koldioxidutsläppet är den användning av material i form av plaster 

och andra petroleumprodukter som används flitigare på grund av dess enkla 

tillverkning och applicerbarhet. Trots de många fördelarna med användning 

av plastmaterial uppkommer det nackdelar i form av att 

återvinningsprocessen är svår och bidrar med stora koldioxidutsläpp.[11-15] 
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En annan stor aspekt av användandet av dessa material är att dessa skapar 

både kraftig rökutveckling och hälsofarliga ångor vid en eventuell brand. 

Förutom de farliga ångorna orsakar brandrök nedsatt orienteringsförmåga 

vilket leder till svårigheter vid evakueringar av byggnader. Det leder till att 

ångor och rök bör vädras ut på ett effektivt sätt för att förhindra att 

människor ej kan ta sig till säkerhet.[16,17] 

Vid säkerhetsanordningar som används i samband med rök och brand är det 

viktigt att dessa fungerar felfritt och är konstruerade på sådant sätt att de 

klarar av de situationer som kan uppstå. Det vill säga att en robust 

konstruktion, som uppfyller de extra hållbarhetskrav som ställs för 

säkerhetskonstruktioner, krävs för att försäkra sig om att anordningen 

fungerar vid alla lägen.[18,19] 

1.1.2 Problemformulering 

Då det nuvarande konceptet är framtaget för den centraleuropeiska 

marknaden har det uppkommit problem när man tänkt expandera konceptet 

till andra geografiska områden och även möjliggöra installation i byggnader 

med särskilda byggkrav. Dessa problem kommer att delas upp i två 

delproblem och förklaras närmare.  

För att få ett bredare användningsområde för säkerhetssystemet i loftgången 

vill man kunna använda detta i fler typer av byggnader och då bland annat i 

k-märkta byggnader. Det vill säga i byggnader som är skyddade på grund av 

sitt kulturarv, vilket i sin tur betyder att man ej får göra någon större åverkan 

på den befintliga byggnaden. Detta är reglerat från land till land, i Sverige 

regleras detta av Plan- och Bygglagen, PBL.[20]  

Då det kan finnas en befintlig loftgång i dessa byggnader, dvs. att enbart en 

inglasning är önskad, uppstår det problem med att få tillräckligt med fallhöjd 

för fallvikten. I figur 1.1 visas ett exempel på en inglasning av 

loftgång/balkong på en befintlig bröstning, det vill säga väggen där 

glaspartiet är monterat.  

  



3 

Ericsson & Forsling 

Då finns det ingen möjlighet att använda sig av hela fallhöjden från tak till 

golv utan att utföra ingrepp på bröstningen. 

 

Figur 1.1: Inglasning 

För att få fram ett konceptunderlag som möjliggör att systemet kan användas 

i större utsträckning enligt problemformuleringen har undersökningsfrågan 

för det här arbetet att formulerats enligt följande:  

 

Hur skall det nya nödöppningskonceptet utformas för att utföra en fullständig 

öppning av fönsterluckorna, vid rökutveckling då öppningskonceptets höjd är 

begränsad till densamma som luckorna? 

1.2 Mål och Syfte 

1.2.1 Mål 

Målet med arbetet är att leverera en ny konceptlösning som möjliggör 

installation där det nuvarande systemet ej ryms. För att underlätta 

arbetsprocessen kommer det primära målet delas upp i följande delmål: 

1.2.1.1 Delmål 1 

Då det är ett krav att minst 80 % av loftgångens längd skall kunna öppnas, 

vilket den befintliga lösningen tillgodoser, måste även det nya konceptet 

med en fjäderlösning uppfylla detta krav. 

1.2.1.2 Delmål 2 

Uppfylls delmål 1 samt att tiden räcker till kommer även en prototyp byggas 

för vidare testning för att undersöka om det teoretiska arbetet stämmer. 

Fallhöjd vid befintlig 

bröstning 

Befintlig bröstning 
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1.2.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram ett nytt konstruktionsunderlag till ett 

koncept som sedan skall kunna användas av det tillverkande företaget. 

1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer vara fokuserat på säkerhetssystemet som öppnar 

rökluckorna. 

Inom ramen för detta arbete kommer ej elektroniken i systemet behandlas 

närmare då fokus kommer ligga på den mekaniska konstruktionen. 

Andra avgränsningar är även krav från det tillverkande företaget. På grund 

av att ett fjäderpaket redan införskaffats vill de, om möjligt, att detta paket 

ligger till grund för den nya konceptlösningen. Framkommer det under 

arbetets gång att andra koncept är mer lämpliga kommer dock arbete 

bedrivas med dessa koncept. Oavsett öppningsmetod är det ett krav att det 

nya konceptet skall klara av att utföra en fullständig öppning, det vill säga 

80 % av fönster ytan. 

En ytterligare begränsning av omfattningen av arbetet är tidsspannet för 

utförandet och motsvarar 22,5 hp. 
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2. Metod 

I det här kapitlet kommer de forskningssynsätt och metoder som är relevanta 

för det här arbetet beskrivas, dessutom vilka metoder och synsätt som 

författarna har valt att använda sig av. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet när det handlar om hur en person tar till sig 

kunskap är generellt uppdelat i två olika synsätt. Det första är positivismen 

och den andra är hermeneutiken. De båda synsätten kan beskrivas som 

varandras motsatser då positivismen baserar sig på konkret data och 

observationer medan hermeneutiken baseras på tolkningar av 

upplevelser.[21]  

2.1.1 Positivistism 

Positivismen är ett synsätt som eftersträvar säker kunskap och är det synsätt 

som är det mest förkommande inom naturvetenskapen. Även om 

positivismen är det mest förekommande synsättet inom naturvetenskapen 

har den sedan uppkomsten på 1800-talet dessutom spridit sig till flertalet 

andra forskningsområden.  

Grunden för positivismen är att det anses finnas en absolut kunskap. Det vill 

säga att det finns en förklaring för allt. För att uppnå detta sägs det finnas två 

typer av pålitliga källor till kunskap och dessa anses vara: 

 Observationer, med hjälp av människans fem olika sinnen. 

 Logik, med människans logiska tänkande. 

Då observationer inte är helt tillförlitliga används logik för att avgöra om 

observationerna är möjliga eller ej. För att komma fram till säker kunskap 

krävs det då även att den som använder sig av detta tillvägagångssätt har ett 

kritiskt tänkande. 

Tack vare att det kritiska tänkandet anses vara en viktig del av processen gör 

det att positivismen anser att kunskap som baseras på känslor eller 

spekulationer ej är tillförlitliga.[21] 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder ”läran om tolkning”[24], till skillnad från positivismen 

anser hermeneutiken att det inte finns någon slags absolut sanning utan att 

allt handlar om hur olika människor känner och tolkar saker på olika sätt. 



6 

Ericsson & Forsling 

Några viktiga begrepp inom hermeneutiken är innebörd, mening och avsikt, 

då hermeneutiken baseras på upplevelser och känslor är det svårt att få 

exakta svar och värden.  

 Detta leder till att hermeneutiken framförallt används inom human- och 

samhällsvetenskap, men samtidigt är den fortfarande en viktig del inom 

naturvetenskapen då tolkningar av observationer och upplevelser används 

även där.  [21-24] 

2.1.3 Val av synsätt 

I stort sett har ett positivistiskt synsätt använts då huvuddelen av arbetet än 

så länge går ut på att arbeta med beräkningar och data. Framför allt i början 

av arbetet då beräkningar av vilken fjäder och utväxling som krävs för att 

öppna systemet. 

Även senare under arbetet då konceptidéer skall testas så kommer resultatet 

behövas observeras och analyseras. Även om tolkningar kommer att 

förekomma anser vi att dessa i slutändan kommer analyseras med logik i 

slutändan. 

Samtidigt finns det även en liten del av hermeneutiken då en del tolkningar 

krävs, då av montörernas syn på konstruktionen för att på så sätt även få 

fram ett koncept där det framgår tydligt hur delarna i konstruktionen skall 

monteras. 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 

För att på ett vetenskapligt sätt visa samband mellan teori och empirisk data 

används inom vetenskaplig forskning tre olika angreppssätt: Induktion, 

Deduktion och slutligen kombinationen av dem båda, Abduktion. 

2.2.1 Induktion 

Induktion, även kallat ”Upptäcktens väg”[25] och med hjälp av empiri, 

sannolikhet och allmänna slutsatser används den för att ”upptäcka” ny 

kunskap.  

Detta angreppssätt inleds med informationsinsamling för att sedan hitta ett 

tydligt mönster i den insamlade informationen för att därefter formulera en 

allmän hypotes. Hypotesen i sin tur undersöks sedan empiriskt för att 

kontrolleras om hypotesen som formulerats faktiskt stämmer överens med 

verkligheten. 

Problemet med den induktiva metoden är att helt nya hypoteser används och 

på så sätt fås även ny kunskap fram. Den nya kunskapen anses inte vara lika 
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tillförlitlig som äldre kunskap som redan hunnits bevisas fler gånger, vilket 

leder till att den induktiva metoden inte anses vara lika tillförlitlig men 

samtidigt nödvändig för att avancera inom forskning. [21,25] 

2.2.2 Deduktion 

Deduktion, som även kallas för ”Bevisandets väg”[25], påminner om den 

induktiva metoden fast är mer inriktad, som det alternativa namnet antyder, 

på att bevisa hypoteser. Där den induktiva metoden startar med insamling av 

information, påbörjas istället den deduktiva metoden med att formulera en 

generell hypotes för att sedan inhämta data för att på så sätt kontrollera 

hypotesen. 

Generellt bygger den deduktiva metoden på att rent logiskt utesluta 

möjligheter genom att utföra logiska tester och på så sätt avgöra om den är 

giltig eller ej. Det vill säga att den deduktiva metoden används för att bevisa 

möjliga hypoteser. Detta leder till att ett säkrare resultat uppnås än vid 

användning av induktion. 

Riskerna med att använda deduktion som metod är att den bygger på logiskt 

tänkande. Det kan leda till att resultat kan bli felaktiga till följd av att de 

verkar väldigt logiska, fast i själva verket inte stämmer. Uppmärksammas 

inte detta och forskaren i fråga nöjer sig med sitt svar leder detta till att 

felaktiga slutsatser används i arbetet, [21,25] 

2.2.3 Abduktion 

Ett tredje sätt att relatera teori och empiri är abduktion. Abduktion kan sägas 

vara en kombination av det induktiva och deduktiva tillvägagångssätten.  

Man börjar med likheter från det induktiva genom att utifrån ett enskilt fall 

formulera en hypotes som kan förklara just det fallet. I nästkommande steg 

arbetar forskaren mer deduktivt då den formulerade hypotesen testas på nya 

fall. Den ursprungliga hypotesen kan nu utvidgas och utvecklas för att bli 

mer generell. 

Att arbeta enligt det abduktiva arbetssättet har fördelen att forskaren inte 

strikt arbetar deduktivt eller induktivt vilket kan låsa forskaren. En risk med 

abduktion är att beroende på tidigare erfarenheter och forskning kan 

forskaren omedvetet välja ut studieobjekt samt formulera hypotetisk teori 

som utesluter alternativa tolkningar. [26] 
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2.2.4 Val av vetenskapligt angreppsätt 

Arbetet inleddes med att samla in nödvändig data för att på så sätt kunna få 

en ordentlig överblick av problemet. Därefter påbörjades arbetet med att 

hitta lämpliga teorier för att lösa problemet och sedan skapa en hypotes som 

sedan testas. 

Därefter påbörjades arbetet med en induktiv arbetsmetod för att sedan efter 

hand övergå till en allt mer deduktiv metod. Slutsatsen är att en abduktiv 

metod har använts då vi använt oss av både induktiv- och deduktiva 

arbetsmetoder. 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Inom den vetenskapliga forskningen anses det finnas två olika 

forskningsmetoder för att korrekt behandla och inhämta data och 

information. Dessa två är de kvantitativa och kvalitativa undersöknings 

metoderna. De skiljer sig åt på många plan fast på samma gång har de ofta 

gemensamma syften och då även kombineras för att uppnå ett mer precist 

resultat. Skillnaderna gör även att de passar inom olika områden, på så sätt 

är ingen av dem bättre än den andra, utan allt handlar om vilket 

forskningsområde de är tänkta att användas inom.  

Enligt I.M Holme och B.K Solvang[25:86-87] så kan kvantitativa 

undersökningar vara en uppföljning på kvalitativa undersökningar och då 

även tvärtom, en kvalitativ undersökning kan vara förberedande för en 

kvantitativ undersökning. [21,23,25] 

2.3.1 Kvantitativ 

Den kvantitativa metoden utmärker sig speciellt genom att dess goda 

precision då resultatet av en kvantitativ undersökning med fördel presenterar 

resultatet med siffror och generella svar.[25] 

Inom den kvantitativa metoden är man ute efter objektiv data och 

intressefrågorna handlar om det gemensamma eller genomsnittliga. För att 

på bästa sätt studera det genomsnittliga krävs det att information inhämtas 

inom ett brett område, det vill säga att lite information om många saker 

inhämtas.  

Då den kvantitativa metoden kan knytas ihop med positivismen och 

fokuserar på ett vetenskapligt resultat i from av konkreta värden kallas den 

ibland även för ”den förklarande metoden”[25:78], på grund av att den 

jämfört med den kvalitativa metoden är mer inriktad på att komma med en 

förklaring på problem istället för en förståelse. 
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2.3.2 Kvalitativ 

På samma sätt som den kvantitativa metoden kallas för ”den förklarande 

metoden”, kallas den kvalitativa metoden ibland för ”den förstående 

metoden” [25:78].  

Metoden går istället in på djupet inom ett smalare område och inriktar sig 

mer på sammanhang och strukturer. 

Detta görs med mycket information, och enligt McCall och Simmons kan 

fem primära olika inhämtningsmetoder användas [27]: 

 Direkt observation 

 Deltagande observation 

 Informant-intervjuer, dvs. intervjuer med personer som själva 

inte är delaktig i den studerade situationen utan ser den utifrån 

istället. 

 Respond-intervjuer, dvs. intervjuer med personer som är 

delaktiga i den studerade situationen. 

 Analys av källor 

Då resultatet jämfört med den kvantitativa metoden inte blir lika precist, på 

grund av att resultatet baseras på tolkningar och observationer som ej kan 

överföras i siffror, har den kvalitativa metoden istället fördelen att den är 

mycket flexibel och kan anpassas beroende på situation och under arbetets 

gång. 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Den forskningsmetod som används primärt i det här arbetet är den 

kvantitativa då arbetet baseras på mätdata och tester. 

Efterhand när produktutvecklingsprocessen påbörjats har den kvalitativa 

forskningsmetoden använts genom att inhämta data med hjälp av egna 

observationer samt genom respond-intervjuer.  
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2.4 Källor 

Användning av korrekta och tillförlitliga källor är viktigt när ett 

forskningsarbete utförs, detta för att på så sätt tillse att trovärdigheten i det 

resultat som presenteras håller en hög nivå. 

För att arbetets trovärdighet skall hållas på den höga nivå som krävs är det 

viktigt att fler källor används utöver de egna observationerna och de utförda 

testerna. 

2.4.1 Primära och sekundära källor 

Källorna kan primärt delas upp i två typer: Primära och sekundära källor. 

2.4.1.1 Primära källor 

Primära källor till kunskap och data är den data forskaren själv har tagit 

fram. Det vill säga att forskarens resultat av egna mätningar, observationer 

och experiment används som källa. 

Fördelen med primära källor jämfört med de sekundära är att de kan direkt 

anpassas efter arbetets inriktning på grund av att det är forskarens egna 

observationer m.m. som ligger till grund för källan. Detta leder till att de 

också håller en högre trovärdighet. [28,29] 

2.4.1.2 Sekundära källor 

De sekundära källorna består av artiklar, böcker, biografier m.m. Det vill 

säga data som är hämtad från källor som någon annan tidigare har 

producerat. Detta leder till att information hämtad från sådana källor har en 

lägre trovärdighet då dessa är tolkningar av tidigare utförda arbeten och kan 

dessutom vara tolkad flera gånger om. 

Fördelen med att använda sekundära källor är att de jämfört med de primära 

källorna, är tillgängliga utan att behöva göra egna tester m.m. På så sätt kan 

arbetet effektiviseras då det inte alls går åt lika mycket tid som att planera 

och utföra egna undersökningar. Samtidigt kan detta även vara en nackdel då 

de sekundära källorna inte är lika anpassade efter det egna arbetet och måste 

då tolkas om för att kunna appliceras till fullo. Det leder till att 

tillförlitligheten på de primära källorna är högre.  

För att tillförlitligheten på sekundära källor skall hållas på en så hög nivå 

som möjligt krävs det att de granskas kritiskt för att på så sätt utesluta 

irrelevanta källor så att dessa ej kan influera arbetet. [28,29] 
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2.4.2 Källkritik 

För att säkerställa att de källor som används i arbetet är korrekta och 

tillförlitliga bör dessa granskas kritiskt. Ett tillvägagångssätt för att göra 

detta är enligt Holme och Solvang [25] att dela upp källgranskningen i fyra 

olika steg: 

 Observation: För att skapa en tydlig överblick över tänkbara källor och 

sedan sortera bort uppenbart irrelevanta källor. Detta görs för att de 

källor som är kvar efter gallringen verkligen är inriktade mot det 

forskningsarbete som skall utföras. 

 Ursprungskontroll: För att undersöka och bestämma i vilket syfte källan 

har uppkommit. Även kontrollera vem författaren är och om denna är 

den hen utger sig för att vara. Detta görs för att avgöra hur hög 

trovärdighet upphovsmannen till källan har.  

 Tolkning av källan: Detta steg görs för att avgöra vad källan verkligen 

vill förmedla samt för att avgöra hur källans skall tolkas.  

 Användbarhet: Det vill säga hur användbar källan är för det arbete eller 

undersökning som är tänkt att utföras. 

2.4.3 Val av källor 

I det första stadiet av arbetet har nästan uteslutande sekundära källor 

använts. Dessa har varit i form av litteraturstudier som behandlar de 

teoretiska bitarna i arbetet. 

Samtidigt har det även använts ett fåtal primära källor i form av 

observation av det nuvarande konceptet för att på så sätt göra egna 

tolkningar på vad som krävs för att ta fram en lösning på ett nytt 

koncept. 

Vidare i arbetet har det använts både primära och sekundära källor och 

detta i form av vidare studier av befintliga teorier samt även att 

experiment och tester av uppkomna koncept utförts. 

De litterära källor som används i arbetet har granskats noggrant enligt de 

fyra steg som Holme och Solvang [25] rekommenderat. Då flera källor 

inom samma område har använts har även dessa jämförts med varandra 

för att på så sätt kontrollera att innehållet överensstämmer med varandra. 

Detta leder till att en viss säkerhet uppnås för att den använda litteraturen 

är korrekt. 
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2.5 Tillförlitlighet 

För att ett arbete skall ha ett högt vetenskapligt värde krävs det att det har en 

hög tillförlitlighet. För att hålla den höga tillförlitligheten krävs det att 

arbetet granskas kritiskt under hela arbetets gång och på så sätt tillse att 

resultatet speglar verkligheten. [23,29] 

2.5.1 Validitet 

Med validitet menas hur relevant informationen i arbetet är jämfört med de 

satta målen för arbetet. Med andra ord, mäts det som ska mätas eller 

undersöks det som skall undersökas. För att ett arbete skall ha något slags 

värde och tillförlitlighet för forskningen krävs det att validiteten är hög. Är 

inte så fallet leder det till att arbetet inte får något vetenskapligt värde, det 

spelar ingen roll hur bra arbetet är utfört.[21] 

Begreppet validitet kan delas upp i två kategorier [22]: 

• Intern validitet 

• Extern validitet 

Den interna validiteten innebär att relevansen i arbetet analyseras. Det vill 

säga, om innehållet och tillvägagångsättet för arbetet är relevant för att 

besvara den satta frågeställningen. Den externa relevansen i sin tur handlar 

om hur arbetet i fråga kan appliceras inom andra användningsområden. På så 

sätt kan ett arbete uppnå ännu högre validitet. 

Arbetet med validitet skall hållas i åtagande genom hela arbetet, redan från 

planeringsstadiet, och vid undersökningar och mätningar. Detta för att se till 

att undersöknings metoder och de mätningar som utförs verkligen ligger i 

linje med frågeställningen. [21-23] 

2.5.2 Reliabilitet 

Med reliabiliteten i arbetet menas det hur tillförlitligt det är. För att hålla en 

hög reliabilitet krävs det att mätningar och undersökningar är korrekt 

utförda. Görs dessutom fler undersökningar med samma 

undersökningsmetod som leder till samma resultat, visar detta på att 

tillförlitligheten är hög, det vill säga reliabiliteten ökar. 

På samma sätt som med validiteten krävs det att fokus på att hålla en hög 

reliabilitet eftersträvas genom hela arbetets gång. Det vill säga att det 

används korrekta mätmetoder, relevanta och tillförlitliga källor m.m.  

[21,23] 
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2.5.3 Val av dataverifiering 

För att verifiera det arbete som utförts har de källor som använts vid de 

litterära studierna undersökts genom att kontrollera utgivare och författare 

för att försäkra sig om validiteten och reliabiliteten. Sedan har det 

eftersträvats att använda sig av flera olika källor för att på så sätt kunna 

jämföra dem mot varandra för att säkerställa att den information som 

samlats in är korrekt. 

Genom hela genomförandet har dessutom reflektioner kring arbetet 

genomförts kontinuerligt för att säkerställa att det arbete som utförts är i 

linje med undersökningsfrågan för att på så sätt tillse att arbetet har en hög 

validitet. 

Vid de egna testerna och undersökningarna har mer än ett försök utförts för 

att återigen försäkra sig om att resultaten ej är slumpmässiga och för att på 

så sätt öka reliabiliteten. 
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer teori som är relevant för arbetet behandlas. 

3.1 Produktutveckling 

När ett produktutvecklingsprojekt påbörjas är det viktigt att följa en 

utvecklingsprocessmall för att på så vis undvika problem som kan uppstå 

ifall detta inte görs. Dessa problem kan uppstå på grund av att 

utvecklingsteamet har missat att utföra ”moment” som är placerade i början 

av utvecklingsprocessen och det kan leda till brist i information. 

Konsekvenserna av informationsbristen kan leda till att små förändringar bör 

utföras som i sin tur leder till att ännu fler förändringar krävs och i värsta fall 

kan konsekvenserna bli så ”tunga” att hela projektet måste ”slängas” och 

projektet får börja om från början.  

De steg som är inkluderade i utvecklingsmallen för detta projekt är: 

 Problemdefinition 

 Identifiering av kundbehov 

 Upprättning av produktspecifikation 

 Generering av produktkoncept 

 Val av produktkoncept 

 Koncepttestning 

 Upprättning av slutgiltiga specifikationer 

 Planering av efterföljande steg i utvecklingsprocessen 

Då de två sistnämnda stegen inte är behandlade i genomförandet av denna 

rapport kommer inte information angående dessa punkter presenteras lika 

djupgående. [30,31] 
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3.1.1 Problemdefinition 

Det första steget i utvecklingsprocessen är att definiera problemet.  Detta 

görs enligt de fem följande stegen: 

 Val av projekt 

 Definiering av problem/skissa koncept 

 Planering av tid 

 Identifiera roller 

 Systemavgränsningar 

Val av projekt 

Anledningen till att ett projekt påbörjas är ofta för att förändra en redan 

existerande produkt till det bättre eller så kan det vara en idé på en lösning 

som gör att något fungerar ännu bättre. Det skulle även kunna vara en idé på 

en så kallat ”häftig sak”. I den förstnämnda situationen är uppdraget att lösa 

ett känt problem och för att göra det så används en metod där idéer för 

lösningar genereras.  I den andra situationen är lösningen känd och då 

eftersträvar man att samla så mycket information som möjligt för att 

klargöra vilket problem som löses samt möjligheterna för att hitta ytterligare 

lösningar. I det sistnämnda fallet är det viktigt att tänka på vad som gör 

designen lockande, då denna typ av projekt kräver mycket arbete och tid för 

att få till en bra design. [30] 

Det sista steget vilket är gemensamt för alla de nämnda situationerna är att 

namnge problemet. Innan detta är gjort kan problemet bara kännas som en 

känsla men alla vet vad problemet berör. Att namnge problemet är därför 

väldigt viktigt då det är först när det har ett namn som lösningar och 

möjligheten för design kan äga rum. [30] 

Definiering av problem/skissa koncept 

I detta stadie är det en fördel för de involverade personerna i projektet att 

göra enklare skisser på idén. Vid denna tidpunkt i utvecklingsfasen är 

kvaliteten på skisserna inte av stor betydelse utan de viktigaste är att förse 

teamet med en visuell idé. Genom att göra detta får de involverade en insikt 

och kan börja visualisera lösningar. [30] 

Planering av tid 

I detta stadie skall de involverade i problemet bestämma hur mycket tid och 

arbete som skall läggas ned på processen att få den rätta designen, då det 

alltid finns fler frågor att ställa och fler analyser att genomföra. Men på 
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grund av de olika begränsningarna som kan existera så som tid och pengar, 

är det viktigt att inte fastna vid att få till den rätta designen, skulle man 

fastna vid detta stadie så kan det resultera i att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att slutföra projektet. För att undvika att detta inträffar är det 

viktigt att så tidigt som möjligt i processen bestämma hur mycket tid som 

skall läggas ned på de olika stegen i produktutvecklingsprocessen. Detta kan 

göras med hjälp av en ”Gant-chart” 

Ett Gant-chart tidsschema visar varje uppgift som skall utföras i separata 

rader i diagrammet och den planerade tiden som skall läggas ned på dessa 

uppgifter är representerad i den horisontella axeln. Varje uppgift är visad 

som en horisontell ”bar” där starten av strecket representerar när uppgiften 

påbörjas och där strecket slutar skall uppgiften vara avklarad.  [30]  

Identifiera roller 

En annan viktig aspekt är att identifiera vilka som är involverade och vad 

deras synpunkter. Det kan vara flera involverade individer vid framtagning 

av ett nytt system eller ny produkt på grund av alla krav ställs. Dessa delas 

främst in i ägaren av systemet, kunden och användaren av systemet.  Ägaren 

är den med påverkan vid systemets framtagning, det vill säga den individ 

som sätter design kraven bestämmer över de större besluten när det gäller 

design. Kunder är den individen som köper systemet och sedan sätter det till 

användning. Användaren av systemet är som använder systemet.  Dock kan 

en och samma individ falla under alla dessa kategorier eller så kan dem 

utspelas av olika individer. [30] 

Systemavgränsningar 

När en grupp individer arbetar med ett utvecklingsprojekt är det inte 

ovanligt att problem uppstår på grund av att dessa individer har kunskap från 

olika bakgrunder och har lärt sig olika sätt att ta sig an problemet. Detta 

problem försvinner dock ifall endast en person är delaktig i processen för då 

kan inte missar i kommunikationen uppstå, men så fort projektet utförs i 

grupp finns möjligheten för fel och missförstånd på grund av 

kommunikationsbrister. Det säger sig själv att, ju fler involverade personer i 

projektet ju större är risken för kommunikationsbrister av olika slag. För att 

undvika brister i kommunikationen är det viktigt att kontinuerligt klargöra 

vad som är inom ramarna för projektet. Enheter som har sina egna mål, 

beteendemönster, funktioner, samverkan och är externa för systemet kallas 

externa enheter. De externa enheterna interagerar med systemet men de är 

inte föremål för konstruktionsändringar. På grund av detta är det viktigt att 

tydligt klargöra och identifiera dessa enheter så tidigt i processen som 

möjligt för att undvika förvirring kring vilka enheter som är externa.  
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3.1.2 Identifiering av kundbehov 

Det är nu dags för utvecklingsteamet att identifiera kundbehov. Det finns 

olika tillvägagångssätt när det gäller att identifiera dessa. Ett av de bästa 

sätten är att samla in rådata från kunder och sedan tolka den insamlade 

rådata till kundbehov. En av de vanligaste metoderna för att samla in rådata 

är genom att utföra intervjuer där en diskussion angående behov utförs med 

en enskild kund. Andra metoder som också bör användas är 

gruppdiskussioner där både kund/kunder medverkar och flera personer från 

utvecklingsteamet. Ytterligare en metod är att observera när kunder 

använder en produkt eller när de genomför en uppgift för vilken en ny 

produkt är avsedd, detta kan bidra med ytterligare information angående 

kundbehov.  De rådata som samlats in vid intervju med kund, samt den 

information som samlats in via andra tillvägagångssätt, tolkas nu till 

kundbehov. [30-32] 

Tolka rådata till kundbehov 

Kundbehov kan delas in i flera grupper men vanligast är huvudbehov och 

delbehov. Huvudbehovet är det kunden önskar av produkten och delbehoven 

är mer specifika på vad produkten skall klara av. När tolkning av rådata till 

kundbehov är gjort är nästa steg att samla användningsfall. [30,31] 

Användningsfall 

Den process som slutligen leder till generering av användarfall börjar med 

att en initieringsmatris görs. En initieringsmatris innehåller relationer mellan 

de berörda partner och systemet i fråga och kan exempelvis se ut som tabell 

3.1. 

Tabell 3.1: Initieringsmatris 

Relation Utförande 1 Utförande 2 Utförande 3 

Utförande 1    

Utförande 2    

Utförande 3    

Från relationerna i initieringsmatrisen genereras sedan användningsfall. Ett 

användningsfall är enkelt beskrivet en situation som en användare kan tänka 

sig att använda systemet/produkten1. I de allra flesta fallen är minst ett 

användningsfall väldigt uppenbart men då man ser på systemet från olika 

användarperspektiv kan fler användningsfall dyka upp. Det är bra om 

utvecklingsteamet som jobbar med projektet kommer på så många 

användningsfall som möjligt och en metod för att göra detta är via 

brainstorming2. När brainstormingen äger rum är det viktigt att alla idéer 

accepteras och att inga idéer blir ”dumförklarade” då detta kan leda till att de 

                                                 
1 Kommer hädanefter hänvisas till som systemet. 
2 Brainstorming är en metod för att komma på nya idéer. 
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involverade inte vågar berätta sina idéer. När man har kommit på 

användningsfallen så är ett sätt för att underlätta nästkommande steg att 

placera dem i en tabell, se tabell 3.2. [30] 

Tabell 3.2: Användarfall 

Användningsfall 

Användarfall 1 

Användarfall 2 

Användarfall 3 

När användningsfallen är presenterade är det dags att rangordna dessa. 

Rangordningen sker för att underlätta det nästkommande steget som är att 

beskriva händelseförloppet av användningsfallen. En 

händelseförloppsbeskrivning görs inte med alla användningsfall då det kan 

finnas oerhört många fall, för att begränsa fallen vars händelseförlopp 

beskrivs så rangordnas användningsfallen efter följande skala: 

 Hög prioritet (H) 

 Medium prioritet (M) 

 Låg prioritet (L) 

För användningsfall som får ranking ”hög prioritet (H)” utförs en 

händelseförloppsbeskrivning, är det endast ett få antal användningsfall med 

denna rank så kan även användarfall med medium prioritering (M) också 

utföras. För användarfall med låg prioritet utförs i regel aldrig en 

händelseförloppsbeskrivning. En prioritering av användningsfallen visas i 

tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Prioritering av användarfall. 

Användningsfall Prioritet 

Användarfall 1 H 

Användarfall 2 M 

Användarfall 3 L 

 

Rangordningen bör lämpligen baseras på hur sannolikt det är att 

användarfallet kommer att ligga till grund för nya eller viktiga 

funktionskrav. [30] 

Händelseförlopp med användningsfallen 

Nästa steg är att utföra händelseförloppsbeskrivningar efter den ranking som 

andvändningsfallen fick i föregående steg. Det finns flera olika sätt att göra 

detta på, ett sätt är enligt Kara och Rhodes, 1987.  
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Denna metodmall har fem steg:  

1. Användarfallets namn 

2. Begynnelsevillkor 

3. Beteendetråd 

4. Slutvillkor 

5. Anteckningar 

Dessa fem kategorier kan grovt beskrivas enligt följande: 

Användarfallets namn 

Här står bara namnet på användarfallet.  

Begynnelsevillkor 

Här beskrivs de tillstånd hos systemet och dess omgivning före starten av 

dess beteende.  

Beteendetråd 

Den centrala delen av tabellen, tabell hh.88, beskriver beteende som en tråd 

det vill säga som en sekvens av händelser och aktiviteter.  

Slutvillkor 

Slutvillkoren beskriver systemets tillstånd vid slutet av beteendet. Med 

andra ord är detta ett mått på framgång. Om systemet inte skulle uppfylla de 

slutvillkor som är ställda i slutet av beteendet betraktas detta som ett 

misslyckat beteende.  

Anteckningar 

Då detta är en process för upptäckt, kan nya idéer uppträda då beteende 

beskrivningen utförs.  

Ett exempel på hur en händelseförloppsmall ser ut enligt Kara och Rhodes 

visas i tabell 1 i Bilaga 1.[30] 

Händelseförlopp med de sekundära användningsfallen 

De användningsfall som är naturliga när man tänker på systemet är de 

primära användningsfallen. De sekundära användningsfallen är de 

användningsfall där systemet missbrukas, används på fel sätt eller utsätts för 

andra typer av förhinder som hindrar systemet från att fungera som tänkt. De 
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sekundära användningsfallen är lika viktiga att tänka på som de primära då 

det är vid de sekundära fallen som säkerhetsfrågor och tillförlitlighet är av 

stort intresse. [31] 

3.1.3 Upprättning av produktspecifikation 

Då kundbehoven samlats in är det dags för utvecklingsteamet att upprätta 

produktspecifikationer. För att göra detta är det vanligt att en tabell utförs, se 

tabell 3.4, där kundbehoven utryckt i ”kundens språk” numreras och tilldelas en 

betydelsefaktor beroende på hur viktigt just det kundbehovet anses vara.  

Betydelsefaktorn varierar mellan 1-5 där 1 är minst viktigt och 5 är väldigt 

viktigt. [31] 

 Tabell 3.4: Kundbehov med betydelsefaktor. 

Nr.  Behov Betydelsefaktor 

1 Enhet 1 Kundbehov 1 5 

2 Enhet 1 Kundbehov 2 3 

3 Enhet 1 Kundbehov 3 2 

4 Enhet 1 Kundbehov 4 4 

Upprätta målspecifikation 

Då kundbehoven har identifierats är det dags att upprätta målspecifikationer. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att de målspecifikationer som uppkommer, 

kommer att upprättas beroende på den konceptlösning som väljs ut som den 

bästa.  Anledningen till att det kallas ”målspecifikationer” är för att dessa 

specifikationer är preliminära och specifikationer.  

Det första steget i att upprätta målspecifikationer är att förbereda en lista 

över egenskaperna, se tabell 3.5. I detta steg är det dags att ”översätta” 

kundbehoven till mätbara behov. Ett bra sätt för att skapa listan är att se på 

ett behov i taget och överväga vilken exakt och mätbar produktegenskap 

som kommer återspegla detta behov och till vilken grad. För det mesta finns 

det fler än en mätbar egenskap för varje behov men i idealfallet finns det 

bara en mätbar egenskap. [31] 

 

Tabell 3.5:Mätbara egenskaper 

Mätbar 

egenskap 

Nr. 

Behov 

nr. 

Mätbar egenskap Betydelsefaktor Enheter 

1 1,2 Mätbar egenskap 1 5 Enhet 1 

2 2,4 Mätbar egenskap 2 3 Enhet 2 

3 3,5 Mätbar egenskap 3 2 Enhet 3 
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Steg två när det kommer till att upprätta målspecifikationer är 

benchmarking. Benchmarking är när information om konkurrenter samlas in 

för att jämföra de olika mätbara specifikationerna vilket kan göras i en 

utökad variation av tabell 3.5, se tabell 3.6. [31] 

Tabell 3.6: Benchmarkingtabell baserad på mätbara egenskaper 

Mätbar 

egenskap 

Nr. 

Behov 

nr. 

Mätbar egenskap Betydelsefaktor Enheter Konkurrent 

1 

1 1,2 Mätbar egenskap 1 5 Enhet 1 Värde 1 

2 2,4 Mätbar egenskap 2 3 Enhet 2 Värde 2 

3 3,5 Mätbar egenskap 3 2 Enhet 3 Värde 3 

3.1.4 Generering av produktkoncept 

Steven D. Eppinger och Karl T. Ulrich presenterar i sin bok ” 

Produktutveckling: Konstruktion och design” en konceptgenereringsmetod 

som består utav fem steg.  Denna femstegsmetod bryter ned ett komplext 

problem i enklare delproblem och består av följande fem steg: 

1. Klargör problemet 

2. Söka externt 

3. Söka internt 

4. Utforska systematiskt 

5. Reflektera över lösningar och processen 

Steg 1. Klargör problemet 

Då det inte går att generera ett lösningsförslag på ett okänt problem måste 

problemet klargöras med krav. Då de tidigare stegen i processen så som 

uppdragsbeskrivningen för projektet, listan över kundbehov och den 

preliminära produktspecifikationen utgör de förutsättningar för 

konceptgenereringsprocessen, även fast fallet är så att delar av 

informationen fortfarande kompletteras. [30,31] 

Nästa steg inom klargör problemet, är att bryta ner ett komplext problem i 

enklare problem. Då stora delar av design- och konstruktionsproblem är för 

komplexa för att lösas som ett enda problem bryts de ofta ned i enklare 

delproblem. Att bryta ned problem till mindre delproblem kallas för 

problemnedbrytning. Det finns många olika metoder för att bryta ner 

problem. En metod för funktionell nedbrytning av ett problem är att börja 

med att presentera en så kallat black box-modell.  
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Denna modell visar hur flöden av energi, material och signaler påverkas, se 

figur 3.1. 

 

 

 

 

 

                                             Figur 3.1: Black box-modell 

I figur 3.1 representerar de tunna heldragna linjerna överföring och 

omvandling av energi, de tjocka heldragna linjerna visar materialets rörelse 

inom systemet och de streckade linjerna representerar kontrollflöden och 

återkoppling inom systemet. Black box-modellen representerar de 

övergripande funktionerna för systemet (produkten). 

Steg två i den funktionella nedbrytningen är att skapa en mer specifik 

beskrivning av de funktionella elementen systemet bidrar med för att 

åstadkomma systemets övergripande funktion. Detta görs genom att dela in 

den svarta lådan i delfunktioner. I de flesta fall kan även delfunktionerna 

delas in i ytterligare delfunktioner som är ännu enklare. Denna process 

upprepas tills dess att det utvecklingsteamet som jobbar med projektet enas 

om att varje delfunktion är tillräckligt enkel att arbeta med. Slutresultatet av 

detta, se figur 3.2, är ett funktionsdiagram som innehåller delfunktioner som 

sammanlänkats av material, energi och signaler. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta skede är målet att beskriva de funktionella elementen för produkten 

utan att antyda på en specifik lösning eller ett specifikt verkningssätt för 

konceptet.  
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Figur 3.2: Funktionsdiagram 



23 

Ericsson & Forsling 

Funktionell nedbrytning är en metod som lämpar sig bäst för tekniska 

produkter men går att implicera för enkla och till synes icke-tekniska 

produkter. 

Steg 2. Söka externt 

Syftet med en extern sökning är att undersöka ifall det finns befintliga 

lösningar till både det övergripande problemet samt till de delproblem som 

har identifierats. Den externa sökningen görs med huvudfokus på att samla 

information som kan bidra till antingen lösningar eller idéer. 

Det finns olika sätt att samla relevant information, några exempel är:  

 Intervjua spetsanvändare 

 Konsultera experter 

 Sök bland existerande patent 

 Sök bland publicerad litteratur 

 Genomföra benchmarking på relaterade produkter. 

Steg 3. Söka internt 

Vid den interna sökningen utnyttjar man färdighet som utvecklingsteamet 

besitter såväl kunskap som kreativitet för att generera konceptlösningar. En 

vanlig metod för konceptgenerering är brainstorming. Detta klassas som 

intern sökning då de idéer som genereras har sin bakgrund i den kunskap 

som utvecklingsteamet besitter. [31] Fyra riktlinjer vid intern sökning är: 

1. Skjuta fram beslutet. För att nå framgång är det viktigt att låta 

besluten ta sin tid då det tar tid att generera många alternativ.  

2. Generera många idéer. Flera experter påstår att ju fler idéer som 

genereras av ett team ju större är sannolikheten att hela 

lösningsrymden utforskas. 

3. Välkomna idéer som verkar omöjliga. De idéer som i början verkar 

omöjliga kan ge upphov till vidgade gränser när det kommer till 

konceptgenerering samt att de omöjliga idéerna kan förbättras. 

4. Använd grafisk och fysisk media. Då det är svårt att resonera om 

fysisk och geometrisk information underlättar det ifall teamet har 

tillgång till andra tredimensionella medel eller möjlighet till att 

skulptera och bygga modeller för att utesluta brister i förståelse. 
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Steg 4. Utforska systematiskt 

När resultaten från den externa och den interna sökningen sammanställs har 

teamet samlat in ett antal konceptfragment i form av lösningsförslag till de 

presenterade delproblemen. Syftet med att utforska systematiskt är att 

navigera bland de framtagna lösningsförslagen genom att organisera och 

syntetisera dessa. Detta görs genom två specifika verktyg. Dessa är 

konceptklassifikationsträd och konceptkombinationstabell. 

Konceptklassifikationsträdet utförs för att dela in de möjliga lösningarna i 

självständiga kategorier och konceptkombinationstabellen används för att 

teamet selektivt skall kunna överväga kombinationer av fragment. [31] 

 

Konceptklassifikationsträd 

Konceptklassifikationsträdet används för att underlätta jämförelser och 

gallring av de lösningsförslag som presenterats då dessa förslag delas in i 

flera olika klasser, se figur 3.3. [30,31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 3: Konceptklassifikationsträd 

Det finns minst fyra fördelar med att utföra ett konceptklassifikationsträd 

och dessa är: 

1. Gallring av mindre lovande grenar. Ifall det är en gren som teamet 

anser vara orimlig, ej genomförbar eller inte värdefull, kan denna 

gallras bort och fokus kan läggas på de resterande grenarna. 

2. Identifiering av oberoende lösningsansatser för problemet. Varje 

gren kan anses som ett annorlunda lösningsförslag på det 

övergripande problemet trots att förslagen är näst intill helt 

oberoende av varandra.  

Delproblem 1.1 

Lösning 1 

Lösning 2 

Lösning 3 

Lösning 3.2 

Lösning 3.1 
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3. Avslöjande av för stort fokus på vissa grenar. Då trädet tagits fram 

kan teamet snabbt reflektera över hur arbetet kring varje gren har 

fördelats. Har arbetet kring varje gren fördelats på ett lämpligt sätt.  

4. Ytterligare problemnedbrytning för en särskild gren. I vissa fall kan 

en problemnedbrytning skräddarsys på ett lämpligt sätt för att uppnå 

en särskild lösning.  

Konceptklassifikationstabell 

Syftet med att utföra en konceptklassifikationstabell är för att kunna beakta 

kombinationer av lösningsfragment systematiskt, se tabell 3.7. Rubrikerna i 

kolumnerna i tabellen är de delproblem som identifierats sedan tidigare. De 

lösningsförslag som genererades i den interna och externa sökningen är 

grunden till de lösningsfragment varje delproblem och dessa placeras i varje 

kolumn under respektive rubrik.[30,31] 

Tabell 3.7: Konceptsklassifikationstabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att generera de möjliga lösningarna för det övergripande problemet så 

kombineras de olika lösningsfragmenten från tabellen d.v.s. en dellösning 

från varje kolumn används, se figur 3.8. 

Tabell 3.8: Konceptsklassifikationstabell 
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Det är viktigt att ha i åtanke att en kombination av dellösningar inte 

automatiskt leder till en lösning för det övergripande problemet då även 

denna kombination måste vidareutvecklas innan en integrerad lösning kan 

identifieras. I vissa situationer kan det vara så att en utveckling inte ens är 

möjlig eller så leder den till mer än en lösning, processen är fortfarande 

viktig även om utveckling inte är möjlig då den involverar kreativt tänkande. 

Att enbart välja en konceptkombination ger inte en fullständig lösning. Det 

är däremot utifrån den valda kombinationen som koncept börjar genereras i 

form av skisser och så vidare och som tidigare nämnts kan en kombination 

generera flera koncept. [30,31] 

Steg 5. Reflektera över lösningar och processen 

Det är viktigt att reflektera över processen och lösningarna under hela 

processen. Då processen att generera produktkoncept börjar nå slutet är de 

viktigt att teamet reflekterar över de lösningar som framtagits och över den 

process som ägt rum, några exempel på lämpliga frågor att ställa är: 

 Är teamet övertygat om att lösningsrymden undersökts fullständigt? 

 Finns det några alternativ till funktionsdiagrammen? 

 Finns det andra sätt att bryta ner problemet på? 

 Har externa källor följts upp noggrant? 

 Har idéer från alla accepterats och integrerats i processen? 

3.1.5 Val av produktkoncept 

En metod för konceptval är Pughs konceptvalsmatris (Pugh, 1990) och 

denna metod består utav två etapper, konceptsållning och 

konceptpoängsättning. I vissa fall kan det vara tillräckligt att endast utföra 

en konceptsållning. Dessa består av sex steg vilka är:  

1. Förbereda konceptvalsmatrisen. 

2. Betygsätta/poängsätta koncepten. 

3. Rangordna koncepten. 

4. Kombinera och förbättra koncepten. 

5. Välja ett eller flera koncept. 

6. Reflektera över resultaten och processen. 
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Det som skiljer etapperna åt är punkt två (2), då konceptsållning utförs 

används betygsättning och då konceptpoängsättning utförs poängsätts 

koncepten. [30,31] 

Konceptsållning 

Syftet med konceptsållning är att snabbt kunna sålla bort ett antal koncept 

och fokusera på att förbättra de koncept som behålls och det görs via en 

konceptvalsmatris, tabell 2 placerad i Bilaga 1. 

Steg 1. Förbereda konceptvalsmatrisen 

En konceptvalsmatris består av urvalskriterier som väljs av teamet men de är 

ofta baserade på krav från målspecifikationen, och de koncept som skall 

vägas.  Teamet måste även välja ett referenskoncept. Referenskonceptet är 

ett koncept som alla andra koncept skall jämföras med, därför är 

referenskonceptet väldigt viktigt. Referenskonceptet kan vara t.ex. en 

industriell standard, en redan existerande produkt som är ”bäst i test” eller 

en äldre modell av den produkt som utvecklas. 

Steg 2. Betygsätta koncepten 

I dettas steg är det dags att betygsätta koncepten. Detta görs med en relativ 

enkel betygsättningsmetod som är indelad i tre olika betyg, ”bättre än” (+), 

”likvärdig med” (0) och ”sämre än” (-). Varje koncept vägs mot 

referenskonceptet och får då tilldelat ett av de tre betygen beroende på hur 

det förhåller sig till referenskonceptet.  

Steg 3. Rangordna koncepten 

När alla koncepten blivit vägda summeras antalet ”bättre än”, likvärdigt 

med” och ”sämre än” för att få en helhetsbedömning om hur koncepten 

förhåller sig till referenskonceptet och till varandra. Koncepten rankas sedan 

beroende på det slutbetyg som koncepten får och sedan påbörjas steg fyra 

som är kombinera och förbättra koncepten. 

Steg 4. Kombinera och förbättra koncepten 

Då koncepten är betygsatta och rangordnade bör teamet kontrollera att 

resultatet verkar rimligt och då överväga om det finns möjlighet att 

kombinera eller förbättra vissa koncept. [30,31] 
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Exempel på frågor teamet kan överväga är: 

 Finns det något koncept som har en dålig egenskap men generellt är 

bra, om fallet är sådant kan en mindre förändring ske för att förbättra 

konceptet och öka antalet ”bättre än”. 

 Finns det möjlighet att kombinera två koncept för att behålla 

kriterierna ”bättre än” och eliminera ”sämre än” 

 

Är fallet sådant att de gick att förbättra eller kombinera koncept kan dessa 

behållas till nästa konceptvägning som sker i konceptpoängsättning. [31] 

Steg 5. Välja ett eller flera koncept 

Det är nu dags att bestämma vilka koncept som ska väljas för 

vidareutveckling och noggrannare analys. Hur många koncept som väljs är 

upp till det team som är ansvarigt för processen. Det är även i detta steg som 

teamet bestämmer ifall den konceptsållning som ägt rum är tillräcklig eller 

om en konceptpoängsättningsprocess skall äga rum för att sålla bort fler 

koncept. [30,31] 

Steg 6. Reflektera över resultaten och processen 

Vid detta steg diskuterar teamet ifall de är tillfredsställda med resultatet, om 

inte alla är eniga kan det vara så att det fattas kriterier i sållningsmatrisen, 

desto fler i teamet som tycker att resultatet är rimligt desto större är 

sannolikheten att hela teamet kommer vara engagerat och risken för fel 

minskar. [31] 

Konceptpoängsättning 

Denna metod används när ökad noggrannhet krävs för att underlätta vid 

urskiljning av koncept vid konceptsållningen.  Här fokuseras mer på 

fördjupande skillnader för varje kriterium. Konceptpoängen bestäms av den 

viktade summan av poängen, se tabell 3 placerad i Bilaga 1.  

Tillvägagångssättet för konceptpoängsättning är detsamma som för 

konceptsållning med undantag från punkt ett och två. [30,31] 

Steg 1. Förbereda konceptvalsmatrisen 

Processen för steg ett inom konceptvägning är väldigt lik steg ett från 

konceptsållning, det som skiljer dem åt är att vid konceptpoängsättning får 

de olika kriterierna en viktfaktor när de förs in i matrisen. Viktfaktorn 

bestäms av teamet och en vanlig metod är att 100 procentandelar fördelas på 

kriterier som bedöms. [30,31] 
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Steg 2. Poängsättning 

Denna process påminner om när koncepten skulle betygsättas. Det som 

skiljer är att i de flesta fall används en poängsättning från 1 till 5 där 1 

representerar ” mycket sämre än referensen”, 3 representerar ”samma som 

referensen” och 5 representerar ”mycket bättre än referensen”. Det är fullt 

möjligt att ha en större skala men detta medför mer arbete och kräver 

generellt mer tid. Det är sedan dessa poäng som summeras för att möjliggöra 

en ranking av koncepten för att sedan välja vilka koncept som kommer 

arbetas vidare med. [30,31] 

3.1.6 Koncepttestning 

Ett eller flera test av det utvecklade konceptet är väldigt gynnsamma då de 

ger omedelbar respons. Det som skiljer koncepttesting från konceptval är att 

vid testning baseras beslut på data som samlats in direkt från potentiella 

kunder eller andra fysiska tester som utförts och inte på vad 

utvecklingsteamet tycker.  

Vid koncepttestning framgår det ifall de kundbehov som är ställda uppfylls 

på ett lämpligt sätt av det valda produktkonceptet. Det är lämpligt att göra 

koncepttester vid flera olika tidpunkter under utvecklingsprocessen, t.ex. då 

teamet väger mellan två olika koncept kan båda testas för att sedan beroende 

på den respons som fås vidareutveckla ett av dem.  

Vid testning av koncept är det viktigt att definiera syftet med koncepttestet 

så att det utsätts för relevanta tester som förser teamet med relevant data.  

Det är även viktigt att beskriva hur testet utfördes för att stärka dess 

trovärdighet och för att avgöra om vald metod förser teamet med relevant 

data.  Även under koncepttestning är det viktigt att reflektera över resultatet 

och processen. [31] 

3.1.7 Upprättning av slutgiltiga specifikationer 

I detta steg ses de målspecifikationer som upprättats tidigare i processens 

skede över efter att ett koncept har valts ut och testats. Det är nu dags för 

teamet att binda upp värdena för de märkbara produktegenskaper som 

återspeglar begränsningar i produktkonceptet, begränsningar som har 

identifierats genom teknisk modellering och trade-offs (avvärjningar) mellan 

kostnad och prestanda. [31] 

3.1.8 Planering efterföljande steg i utvecklingen 

I det sista steget i den valda processen skapar teamet ett detaljerat 

utvecklingsschema, planerar en strategi för att minimera utvecklingstiden 
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och identifierar vilka resurser som krävs för att slutföra projektet.  De 

viktigaste resultaten i aktivisterna i frontprocessen kan registreras i en s.k. 

kontraktbok. Kontraktboken innehåller uppdragsbeskrivningen, 

kundbehoven, detaljerna i det utvalda konceptet, produktspecifikationerna, 

den ekonomiska analysen av produkten, utvecklingsschemat, 

projektbemanningen och budgeten. Syftet med denna bok är att dokumentera 

avtalet mellan teamet och företagets chefer. [31] 

3.2 Certifieringssystem 

Certifieringssystem används för att standardisera produkter, tjänster och 

material m.m. för att undvika återkommande problem med arbetet med 

dessa, samt att underlätta samarbete såväl som lokalt på ett företag och 

internationellt.  Detta görs genom att normer och standarder arbetas fram 

inom de områden där problem ofta uppkommer, för att på så sätt tillse att 

riktlinjer finns att tillgå för att där igenom underlätta arbetet. På grund av 

dessa riktlinjer kan effektiviteten på arbetet höjas och därmed kan 

ekonomiska fördelar uppnås. Standardiseringen bidrar enligt det tyska 

standardiseringsinstitutet till att företag i Europa årligen sparar upp till totalt 

17 miljarder euro. Arbetet med att arbeta fram nya och underhålla befintliga 

standarder är en kontinuerlig process för att dessa hela tiden skall vara 

aktuella och pålitliga. 

Det finns ett flertal olika standardiserings system i världen men de främsta i 

Europa är:  

International Organization for Standardization, ISO. Det är en 

oberoende organisation som består av 161 medlems kommittéer från hela 

världen och har sitt huvudkontor i Schweiz. De har sedan sin start 1947 tagit 

fram över 21000 olika standarder. Dessa standarder gäller allt från 

konstruktion till landskoder. Några av de vanligaste standarderna som 

används av tillverkande företag är [33]: 

 ISO9000, Kvalitetssäkring. Detta är en standard som med flertalet 

underkategorier är framtagen för att tillse att kvaliteten på en 

produkt, tjänst eller material som ett företag erbjuder håller en hög 

kvalitet.  

 ISO14000; Miljöcertifiering. För att skapa ett bättre miljötänk har 

det arbetats hårt med att implementera denna standard hos företag. 

Förutom att arbetet för miljön blir bättre har det vid studier även 

visat sig att företag som använder sig av denna standard även blir 

mer konkurrenskraftiga på grund av det uppmärksammade 

miljötänket hos kunderna. [10] 

Committee for Standardization, CEN. Det är den europeiska kommitteen 

för standarder. De är likt de andra standardiseringsorganisationerna en 
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frivillig organisation som arbetar för en europeisk standardisering. De 

arbetar med att arbeta fram nya standarder för att öka det marknadsmässiga 

europeiska samarbetet samt uppdatera de redan befintliga standarderna. [34] 

Deutsches Institut fur Normung, DIN. Tysklands nationella 

standardiseringsinstitut. De arbetar främst med att ta fram standarder för den 

tyska marknaden men jobbar även till stor del med internationella 

standarder. Dessa standarder kontrolleras och uppdateras var femte år av en 

grupp på 70 medlemmar från olika internationella 

standardiseringskommittéer. Tack vare arbetet med att hålla sina standarder 

relevanta och uppdaterade mot den ständiga utvecklingen som sker har de ett 

kontinuerligt arbete med de övriga europeiska certifieringsorganisationer 

som t.ex. ISO och CEN. Då ISO och DIN standarder kan kombineras, får 

den nya standarden betäckningen ”DIN ISO” .[35,36] 

3.3 Kulturskydd av byggnader 

Styrs av plan och bygglagen, PBL, och används för att skydda byggnader 

vilka anses ha ett högt kulturarv. Detta kan gälla både enskilda byggnader 

samt omgivning kring detta. Detta regleras i Sverige, förutom av PBL, 

landsstyrelsen för varje län i landet. Dessa regler styr hur mycket åverkan 

och förändringar som är tillåtna att utföra vid t.ex. renoveringar och 

restaureringar. [20] 

Det finns olika grader av skydd beroende på typen av byggnad. Dessa 

skyddsbestämmelser kan delas upp i följande kategorier [20,37]: 

 q: Den kraftigaste skyddsbestämmelsen. Denna kategori av 

bestämmelse reglerar hela byggnaden. Både exteriör och interiör. Det 

innebär att ingrepp i byggnadens konstruktion kan vara helt 

förbjuden. 

 k: Denna skyddsbestämmelse är inte lika omfattande som q-

kategorin. Denna reglerar oftast endast exteriören så att denna 

efterliknar original exteriören så mycket som möjligt. Vid en 

klassning av denna nivå får ingrepp i konstruktionen utföras så länge 

den ej sticker ut från originalutförandet.   

 f: Den lägsta formen av skyddsbestämmelse. Vid denna kategori får 

byggnaden förändras så länge den smälter in i omgivande typ av 

miljö. Det kan då vara så att den omgivande miljön istället har krav 

på att bevaras utan ingrepp för att på så sätt bevara det 

kulturhistoriska temat. 
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3.4 Mekaniska fjädrar 

Mekaniska fjädrar används främst för att dämpa stötar, lagra energi. 

Generellt delas de mekaniska fjädrarna upp i två huvud kategorier: axiala- 

och torsionsfjädrar. 

De axiala fjädrarna fungerar som namnet antyder att kraften verkar axialt 

genom fjädern och då främst som dragbelastning och tryckbelastning. 

Torsionsfjädrarna i sin tur verkar istället som fjädring i rörelser som 

åstadkoms av vridmoment. Materialet som används i mekaniska fjädrar är 

oftast metaller och gummimaterial. [19] 

För att enklare göra beräkningar av fjädrar generaliseras dem och antas bete 

sig liknande balkar och då antas det att lika stor påfrestning appliceras över 

hela fjädern. I verkligheten kan olika stora delar av fjädern belastas med 

olika påfrestningar.  

 

Vid detta antagande kan följande ekvation användas för beräkning av den 

lagrade energin i fjädern: 

 

𝑈𝑚𝑎𝑥 =
𝜎2

2 × 𝐸 × 𝑉
 

Där Umax: Lagrad energi i fjädern [J] 

 σ: Spänning [Pa] 

 E= Elasticitetsmodul [Pa] 

 V= Materialvolym [m3] 

För att sätta ett samband mellan deformation och kraft i fjädern används 

Hooks lag vilken beskriver hur mycket kraft som går åt för att deformera 

fjädern ett visst mått.  

Det generella sambandet mellan deformationen och den åtgångna kraften 

kallas för fjäderkonstanten och betecknas med bokstaven k. Förhållandet 

beskrivs följande i ekvation (2) nedan [38-40]: 

𝑘 =
𝐹

𝛿
 

Där: F= Applicerad kraft [N] 

 δ= Deformation [m] 

Vilket leder till att enheten för fjäderkonstanten, k, betecknas med N/m. 

  

(Ekv. 1) 

(Ekv. 2) 
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Detta förhållande är ett generellt förhållande där fjäderkonstanten är linjär. 

Alla mekaniska fjädrar följer inte helt det förhållandet utan de kan även 

delas upp i två ytterligare kategorier: Progressiva och degressiva fjädrar. 

Skillnaden mellan de olika förhållandena visas i figur 3.4. För en degressiv 

fjäder krävs det inledningsvis en lägre kraft för att erhålla liknande 

deformation som vid en linjär fjäder och således tvärtom för en progressiv 

fjäder.  

Figur 3.4: Fjäderkonstant. 

Mekaniska fjädrar kan kombineras på flertalet sätt för att uppnå olika 

egenskaper. De två vanligaste kombinationerna förutom användning av 

enbart en fjäder är: Seriekoppling och parallellkoppling. 
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(Ekv. 3) 

3.4.1 Seriekoppling 

Vid seriekoppling av mekaniska fjädrar kommer den applicerade kraften i 

systemet vara samma genom samtliga fjädrar, vilket visas i figur 3.5.  

  

Figur 3.5: Dragfjädrar montearde i serie. 

Det leder till att varje fjäder kommer deformeras och den totala 

deformationen kommer bli summan av varje fjäders deformation. Detta 

förhållande kan beskrivas med följande ekvationer: 

𝐹 = 𝑘𝑖 × 𝛿𝑖 

Där F= Applicerad kraft [N]  

 ki= fjäderkonstant per fjäder [N/m] 

 δi= Deformation per fjäder [m] 
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(Ekv. 6) 

(Ekv. 5) 

(Ekv. 4) 

För att sedan beräkna den totala deformationen för fjädrarna används 

ekvation 4: 

𝛿𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝛿𝑖 = 𝛿1+𝛿2+𝛿3 … + 𝛿𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Där  δtot = Den totala deformationen för samtliga fjädrar [m]  

 δ1-n = Deformation per fjäder, 1 – n [m] 

 n = Antal fjädrar 

1

𝑘𝑡𝑜𝑡
= ∑

1

𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑘1
+

1

𝑘2
+

1

𝑘3
… +

1

𝑘𝑛
 

Där  ktot = Den totala fjäderkonstanten för samtliga fjädrar [N/m] 

 k1-n = fjäderkonstant per fjäder, 1 – n [N/m]  

 n = Antal fjädrar 

Kombineras ekvation 4 och 5 fås förhållandet mellan den totala 

fjäderkonstanten och den applicerade kraften. 

𝑘𝑡𝑜𝑡 = ∑
𝐹

𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 

3.4.2 Parallellkoppling 

Vid parallellkoppling av mekaniska fjädrar får alla inblandade fjädrar 

samma deformation då den applicerade kraften fördelas jämt över dem, 

vilket visas i figur 3.6. 

 

Figur 3.6: Dragfjädrar monterade parallellt 
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(Ekv. 8) 

Vid parallellkoppling kan följande ekvationer användas för att beräkna den 

gemensamma fjäderkonstanten och beskriva hur den applicerade kraften 

fördelas: 

𝐹 = ∑ 𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝛿 = 𝑘𝑡𝑜𝑡 × 𝛿 

  

Där  F= Totala applicerade kraften [N] 

 Fi= Kraft per fjäder [N] 

 ki= fjäderkonstant per fjäder [N/m] 

 ktot= totala fjäderkonstanten för parallellkopplingen [N/m]

 δ= Totala deformationen [m] 

Vilket leder till att ytterligare en ekvation kan formuleras för att enbart 

beskriva förhållandet mellan den totala fjäderkonstanten och varje enskild 

fjäderkonstant [19,39,40]:  

𝑘𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 

3.4.3 Problem med mekaniska fjädrar 

Hysteres 

Hysteres är ett fenomen som uppkommer då en fjäder lastas och avlastas då 

det uppstår friktion i fjädern. Friktionen i sin tur leder till att värme 

uppkommer och då således en energiförlust. För att motverka detta problem 

krävs det att tillräcklig kylning appliceras. Vid metalliska material i fjädrar 

blir detta inte lika problematiskt som vid fjädrar av gummimaterial då 

materialegenskaperna för gummit påverkas betydlig mer negativt än 

metaller. [19] 

Statisk och dynamisk användning 

Vid val av fjäder är det viktigt att ta hänsyn till vilket användningsområde 

denna skall användas i. Detta för att skillnaden i utmattningssynpunkt är 

stor. En fjäder som skall användas i en statisk konstruktion kommer ej att 

utsättas för samma antal deformationscykler och kan på så sätt 

dimensioneras klenare än en fjäder för dynamisk påverkan. På så sätt gäller 

det också att god kylning finns tillgänglig för den dynamiska fjädern då 

denna på grund av deformationscyklerna också kommer att omvandla en del 

av rörelseenergin till värmeenergi på grund av hysteres.  

(Ekv. 7) 
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Figur 3.7: a) Drivfjäder och b) Spiralfjäder 

Vid beräkning och dimensionering av axiala spiralfjädrar tillkommer det en 

extra faktor beroende på om fjädern skall användas dynamisk eller statiskt. 

Denna faktor kallas för Wahls faktor, kw, vid dynamiska påfrestningar, samt 

den transversala påfrestningsfaktorn, ks, vid statisk påfrestning. Dessa 

faktorer är ett förhållande mellan fjäderns diameter och tråddiameter, och 

används bland annat i Castiglianos teorem [39].  

3.4.4 Drivfjäder 

Den typ av fjäder som främst behandlas i detta arbete är en drivfjäder. 

Drivfjädern skiljer sig åt från den typiska spiralfjädern genom att vara lindad 

likt en spiral med ökande diameter utan att öka något i höjd, vilket kan ses i 

figur 3.7a och 3.7b. 

 

Drivfjäderns primära uppgift är att lagra energi för att sedan kunna 

omvandla energin vidare till kinetisk energi [41]. Ett av de stora 

användningsområdena är att fungera som energikälla i t.ex. klockor och i 

fjäderdrivna vajertrummor. Likt andra fjädrar kan drivfjädern användas som 

en dämpare då den vanligtvis appliceras runt en axel, men med fördelen 

jämfört med en torsion- eller spiralfjäder, tar betydlig mindre utrymme längs 

med axeln.  

Likt andra fjädrar har drivfjädern ett förhållande mellan deformation och 

kraften som krävs för denna deformation.  

  

a) b) 
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(Ekv. 9) 

Då drivfjädern monteras runt en axel för att absorbera rotationsenergi, anges 

för enkelhetens skull deformationen i antal varv som axeln roteras. På så sätt 

fås ett förhållande mellan kraft och varv, vilket kan skrivas som en ekvation:   

𝑘 =
𝐹

𝑛
 

Där k= fjäderkonstanten [N/n] 

 F= applicerad kraft [N] 

 n= antal varv fjädern är uppspänd 

Detta förhållande leder till att en viss förspänning krävs för att erhålla en 

kraft genom hela fjäderns arbetsmoment. 

Drivfjädrar tillverkas med fördel i kallvalsat stål då detta ger upphov till en 

hög hållfasthet i ytskiktet. Genom spiralutformningen av fjädern och den 

höga hållfastheten i ytan anser Lesjöfors AB, en av de ledande tillverkarna 

av fjädrar i Europa, att den hållfastheten blir upp till 25-30% högre än den 

formella brottgränsen [41]. 

De nackdelar som uppkommer i en drivfjäder är likt andra fjädrar hysteres. I 

drivfjädern är problemet dock alvarligare då lindningen av drivfjädern är 

utformad på så sätt att det är kontakt mellan flertalet lindningslager genom 

hela arbetsmomentet, vilket också kan ses i figur 3.7a. Det leder till kraftig 

friktion då stora areor är i kontakt med varandra vilket sätter krav på god 

smörjning av fjädern för att på så sätt leda bort värmen som uppstår [41]. 

3.5 Utväxlingssystem 

Behovet av att överföra rotationskraft mellan två maskinelement har funnits 

länge och utvecklas ständigt. I dagsläget används dessa system för att 

överföra roterande kraft samt även att utföra en utväxling för att på så sätt 

reducera eller öka kraften med resultatet att rotationshastigheten förändras. 

En av de vanligare växlarna brukar ofta använda sig av sambandet mellan 

kraft och periferihastighet för att på så sätt kunna reglera rotationshastighet. 

Det finns olika metoder för att genomföra detta. Några av de vanligaste är att 

använda sig av kuggväxlar, remväxlar och den liknande varianten som kan 

jämföras som en blandning av de båda sätten, kugghjul med kedja. [19,39] 

Principen för de tre är densamma, olika diametrar används för att få en 

varierad rotationshastighet för de olika hjulen.  
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(Ekv. 10) 

(Ekv. 11) 

(Ekv. 12) 

(Ekv. 13) 

(Ekv. 14) 

(Ekv. 15) 

Denna princips kan beskrivas med följande ekvation: 

 

𝑖 =
𝑛1

𝑛2
=

𝐷2

𝐷1
 

 

Där i= Utväxlingsförhållandet 

 n= Rotationshastighet [n/min] 

D= Diameter på hjulen [mm] 

 

Om friktionen som uppstår bortses och effekten på ingående axel, P1, är 

densamma som på utgående axel, P2, det vill säga: 

 

𝑃1 = 𝑃2 

Då kan följande samband användas för att beräkna utväxlingen: 

 

𝑃 = 𝑀 × 𝜔 {
𝑃1 = 𝑀1 × 𝜔1

𝑃2 = 𝑀2 × 𝜔2
 

Där sedan förhållandet mellan vridmoment, M, och vinkelhastighet, ω, bryts 

ut för att även kunna beräkna förhållandet mellan dem: 

 

 

𝑀1 × 𝜔1 = 𝑀2 × 𝜔2 

Förhållandet mellan vridmomentet och vinkelhastigheten är således också 

utväxlingsförhållandet, i. 
𝑀1

𝑀2
=

𝜔2

𝜔1
= 𝑖 

Önskas istället utväxlingsförhållandet mellan ingående kraft, F1, samt 

utgående kraft, F2, kan ekvation 14 utnyttjas genom att bryta ut kraften ur 

respektive vridmoment, förutsatt att hävarmen, r, är den samma i båda 

fallen: 

𝑀1

𝑀2
=

𝐹1 × 𝑟

𝐹2 × 𝑟
= 𝑖 

3.5.1 Trummor 

Istället för att använda sig av direktkontakt mellan två hjul som i en 

kuggväxel och med en rem alternativt en kedja som i en remväxel, kan 

istället principen utnyttjas med hjälp av två trummor där en lina rullas upp 
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(Ekv. 16) 

(Ekv. 17) 

på den ena trumman från den andra. Den ena trumman kommer då driva den 

andra då denna drar linan från den.  

Detta förklaras närmare med hjälp av figur 3.8 där den större cirkeln 

symboliserar en trumma med större diameter och den mindre cirkeln en 

trumma med mindre diameter.  

 

 

Figur 3.8: Trummor 

För att beräkna utväxlingen kan ekvation (utväxlingsförhållande) användas. 

Då de olika trummorna har olika diametrar medför det att längden lina som 

lindas upp på varje trumma är olika på grund av att omkretsen varierar. För 

att beräkna omkretsen på trummorna kan ekvation 11 användas: 

𝑂 =  𝜋 × 𝐷 

Där O= omkrets [mm] 

 D= Diameter på trumman [mm] 

Den mängd vajer som rullas upp på en trumma kan där efter beräknas med 

följande ekvation: 

𝑚𝑓 = 𝑛 × 𝑂 

Där O= Omkrets på trumman [mm] 

 n= Antal varv som trumman roterar [mm] 

 mf= Mängd vajer som lindas upp [mm] 

Med hjälp av ekvation 10 och 11 kan denna växel användas för att tillse att 

en drivande trumma kan ha en varierad rotationshastighet jämfört med den 

trumma som drivs genom att trummornas diametrar varierar jämfört mot 

varandra. Detta på grund av den skillnad i omkrets då mängden lina som 

överförs är beroende av denna.  [19,39,40] 

3.5.2 Blockutväxling 

Principen för blockutväxling går ut på att fördela kraft genom att dra en lina 

runt trissor, se figur 3.9, för att på så sätt fördela kraften över linan. Denna 

utväxlingsprincip används generellt för att möjliggöra tunga lyft då den 

utgående linan belastas enligt utväxlingsförhållandet [42], se ekvation 18 
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(Ekv. 18) 

(Ekv. 19) 

samt exemplet i figur 3.9 där en vikt med massan m är upphäng med fyra 

trissor, A-D. 

𝐹 =
𝑚 × 𝑔

𝑆𝑛
 

Där F= Den kraft som krävs för att hålla vikten uppe [N]  

m = Viktens massa [kg] 

g= Gravitation [m/s2] 

Sn = Antal linor som håller uppe vikten 

Figur 3.9: Blockupphängning  

Utväxlingsförhållandet, i, är beroende av antalet linor som håller uppe 

vikten, Sn, samt förhållandet mellan den kraft som går åt att lyfta vikten och 

massan på vikten. Detta samband beskrivs med följande ekvation: 

𝑖 =
𝑚 × 𝑔

𝐹
 

Då linan är lindad över trissor medför det även att utväxlingsförhållandet 

leder till att den mängd lina som krävs för att lyfta en viss vikt är beroende 

av samma förhållande som i ekvation 19, se figur 3.10.  

  

m*g 

F F F F 

F S1 S2 S3 S4 
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(Ekv. 20) 

(Ekv. 21) 

För att beräkna den sträcka på linan som behövs halas in för att lyfta vikten 

en bestämd sträcka kan följande ekvation användas [42]: 

𝑆𝑎 = ℎ × 𝑆𝑛 

Där Sa= Den mängd lina som behöver inhalas för att lyfta vikten en viss 

sträcka. [m] 

h = Sträckan som vikten lyfts [m]  

Om ekvation 18-20 kombineras fås följande samband som kan användas för 

beräkning av viktförhållande och den mängd lina som krävs för at lyfta 

vikten: 

𝑖 =
𝑆𝑎

ℎ
=

𝑚

𝐹
 

Figur 3.10: Blockutväxling 

3.6 Stållinor och vajer 

Vajrar används främst för att överföra kraft eller rörelse som i t.ex. 

hissanordningar, reglage och andra mekaniska anordningar där kinetisk 

energi skall överföras från vridmoment till en axial kraft. En vajer är 

generellt uppbyggd av en kärna som sedan lindas med kardeler, vilket är 

tunnare trådar, av oftast metalliskt material. Kardelerna i sin tur är även dem 

lindade trådar, på samma sätt som själva vajern, har de en kärna i mitten 

men är oftast i samma material som kardeltrådarna. Materialet som kärnan 

består av kan variera beroende på vilka egenskaper som önskas av vajern. 
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En av de vanligaste kärnorna i grövre vajrar är att ett hamprep används och 

sedan lindas med kardeler av stål. Fördelen med att använda hamprep är att 

detta oljas in innan inlindning och fungerar på så sätt som en 

smörjanordning för vajern. Detta leder till att vajern i sig blir mer 

korrosionsbeständig och även att friktionen mellan kardelerna minskar och 

därmed även slitaget då belastningar på grund av friktionen minskar. 

En vajer lindas vanligen på två olika sätt. Det första och det som anses vara 

standard kallas för ”Regular lay” där kardelerna är lindade på så sätt att 

kardelernas lindning är linjär med vajerns lindning, vilket visas i figur 3.11. 

Detta medför att vajern kan belastas med en större kraft vid raka drag då 

kardelernas trådar samt kardelerna själva är riktade åt samma hålla och på så 

sätt tar upp lasterna åt samma håll. 

Figur 3.11: Regular lay och ”Regular lay”. [5] 

 Den andra varianten kallas för ”Lang Lay” och är lindad på så sätt att 

kardelerna hamnar med en vinkel mot längdriktningen på vajern. Detta 

medför att vajern kan ta emot varierade laster och har en högre benägenhet 

att stå emot nötning och utmattning bättre jämfört med ”Regular lay”. 

Lindas vajern med tunnare trådar fås fördelen att vajern blir betydligt mer 

hanterbar i avseendet att vajern får en högre flexibilitet. Motsatsen blir då att 

en vajer med grövre trådar blir mer svårhanterad. Fördelen blir istället att 

den vajer med grövre trådar får ett högre motstånd mot korrosion då 

sannolikheten för att fukt kryper in mellan trådarna är lägre. 

Då en vajer belastas med en kraft kommer denna på grund av 

materialegenskaperna i vajern att deformeras. Deformationen kan då 

beräknas med hjälp av ekvationer för deformering av runda stänger då dessa 

beter sig på liknande sätt vid axial belastning. 
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(Ekv. 22) 

(Ekv. 23) 

För ren axial belastning av en vajer kan då följande ekvation användas: 

𝛿 =
𝐹 × 𝐿

𝐴 × 𝐸
 

Där δ = Deformationen av vajern [mm]  

 F= Pålagd kraft [N] 

 A= Arean av det metalliska materialet [mm2] 

 E = Elasticitetsmodul [MPa] 

För vidare beräkningar av fjäderkonstant eller om deformationen, istället för 

att använda ekvation 22 kan följande ekvation användas: 

𝑘 =
𝐹

𝛿
=

𝐴𝐸

𝐿
 

Där δ = Deformationen av vajern [mm]  

 F = Pålagd kraft [N] 

 A = Arean av det metalliska materialet [mm2] 

 E = Elasticitetsmodul [MPa] 

 L = Längden på vajern [mm] 

För att rikta om den kraft som en stållina eller vajer är en förlängning av kan 

trissor, hjul och liknande delar användas genom att vajern löper över dessa 

för att på så sätt möjliggöra en vinkelförändring. Vid användning på sådant 

sätt belastas vajern ytterligare genom krökningen runt trissan. Det medför att 

kardelerna i vajern belastas ojämnt och ökar friktionen mellan dem. För att 

tillse att vajern klarar av dessa påfrestningar krävs det att hänsyn tas till detta 

fenomen. 

Andra områden som är särskilt viktiga att tänka på är vilken typ av 

belastning som vajern förväntas ta emot samt vilka förhållanden som råder. 

Dessa kan t.ex. vara om frekventa starter och stopp skall utföras, 

chockbelastningar m.m. 

På liknande sätt som påfrestningarna kring trissor krävs det att hänsyns tas 

till den friktion som uppstår mellan vajer och den trumma som vajern 

eventuellt skall lindas upp på. 

En ytterligare viktig aspekt att ta hänsyn till är det yttryck som uppstår 

mellan trumman och vajern. Detta för att tillse att trummans hållfasthet 

räcker till och således att konstruktionen ej havererar på grund av detta. [19] 

3.7 Elektromagneter 

Elektromagneter är en typ av magneter vars magnetism styrs av pålagd 

elektrisks ström. Dessa magneter används i situationer där det krävs en 

varierad magnetism som i t.ex. låsmekanismer, låsanordningar och reläer. 
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De används utöver dessa funktioner även i kraftiga magneter i syfte att lyfta 

föremål i järnbaserade material som i t.ex. lyftkranar och 

sorteringsanordningar för olika metaller och kan på så sätt med hjälp av de 

sorterade materialens egenskaper särskiljas med hjälp av magnetismen, 

samtidigt som det sker kontrollerat på grund av möjligheten att reglera 

magnetismen. 

Andra apparater och maskiner som använder ett kontrollerat magnetfält är 

t.ex. magnetröntgenapparater, bandspelare och högtalare. 

Elektromagneterna fungerar genom att en järnhaltig spole, på grund av dess 

potentiella magnetism, lindas med isolerade ledningstrådar som i sin tur 

kommer leda den pålagda ström som kommer att inducera ett magnetiskt 

fält. Den lindade kärnans, även kallad solenoid, fria elektroner kommer 

förflytta sig enligt magnetfältet och i sin tur dela upp sig i en nord och 

sydpol likt en vanlig magnet. 

När den pålagda strömmen bryts kommer majoriteten av elektronerna återgå 

till sitt ursprungliga läge. Det leder till att solenoidens magnetism avtar och 

där med släpper det föremål som tidigare varit tillkopplat.  

En del av elektronerna som ej återgått till sitt ursprungliga läge ger en 

biverkning i form av att det fortfarande återstår en magnetisk effekt. Denna 

är ej lika stark som vid fullt strömpåslag men kan trots detta ge problem om 

detta fenomen ej beaktas vid val av elektromagnet. 

Det finns generellt två typer av elektromagneter. Den andra typen fungerar 

på liknande sätt som den tidigare beskrivna fast tvärtom. Där används istället 

en redan magnetisk solenoid som sedan vid strömpåslag får de fria 

elektronerna att lämna sina platser och på så sätt bryta det magnetiska fältet. 

[43,44] 

3.8 Bromsar 

Bromsar har två något olika funktioner och dessa är: 

 Att bromsa in – nedbringa hastighet. 

 Att hålla fast – undvika rörelse. 

Det finns ett flertal olika typer av bromsar och bromsmetoder, de vanligaste 

är dock bandbromsar, skivbromsar och backbromsar.  Då backbromsar inte 

är av intresse i detta fall kommer därför inte information om dessa 

behandlas. [39] 
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(Ekv. 25) 

(Ekv. 24) 

3.8.1 Bandbromsar 

En Bandbroms består av ett band som är belagt med ett bromsmaterial som 

då trycks mot en cirkulär trumma, se figur 3.12. 

 

Figur 3.12: Bandbroms 

Då bandet inte utsätts för någon hastighet uppkommer heller ingen 

centrifugalkraft vilket medför att Fc = 0.  

 

Ett annat samband som gäller är: 

                    𝐹2 =  𝐹1𝑒𝜇𝛼   

Som följd av det blir momentet på bromstrumman: 

 

𝑀 = 𝑅(𝐹2 − 𝐹1) → 𝑀 = 𝑅(𝐹1𝑒𝜇𝛼 − 𝐹1) → 𝑀 = 𝑅𝐹1(𝑒𝜇𝛼 − 1) 
 

Ur detta framgår det att även vid en liten anbringad kraft fås ett stort 

bromsmoment. Det tillgängliga friktionstalet, μ, beror på materialet i 

bromsbeläggningen och trumman. Då omslutningsvinkeln, α, är en 

konstruktionsparameter kan denna göras stor det förekommer att α >2π, är så 

fallet krävs dock att bandet formas som en skrivlinje på trumman. [39] 
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För att styra krafterna F1 och F2 kan olika metoder användas, vanligast är att 

den stora kraften F2 tas omhand av en punkt som är fast i strukturen medan 

den lilla kraften F1 åstadkommes av något organ t.ex. en pneumatisk 

cylinder, i regel via en hävstång, se figur 3.13. 

 

Figur 3.13: Pneumatisk bandbroms  

Trycket p i cylindern i figur 3.13 är det som bestämmer dragkraften i ena 

änden av bromsbandet.  

Några fördelar med bromsband är att de förser stor bromsverkan för en liten 

kraft samt att den är lättservad då bromsbandet oftast är lättåtkomligt.  

Några nackdelar med bandbromsar är att bandet slits olika på grund av det 

kraftigt varierande trycket. Ytterligare en nackdel är att beroende på riktning 

så är bromsmomentet väldigt olika. [39]  
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3.8.2 Skivbromsar 

En skivbroms består av en cirkulär skiva som anpressas med en eller flera 

bromsklackar.  Vid användning av skivbromsar i t.ex. fordon är 

bromsklackarna placerade i ett bromsok se figur 3.14. 

 

Figur 3.14: Skivbroms 

För en back mot en skiva gäller i de flesta fall med en tillräcklig 

noggrannhet: 

 

              𝑀 = 𝜇 ∗ 𝐹
𝑅𝑦+𝑅𝑖

2
   (Ekv. 26) 

 

Där Ry och Ri är backens ytter- respektive innerradie, F är den anbringade 

axialkraften och μ är friktionskoefficienten. [38] 

Skivbromsen har flera fördelar, framförallt när det kommet till kylning och 

temperaturbeständighet.  På grund av möjlighet till kylkanaler i 

bromsskivan, se figur 3.15, fås en situation som påminner om en fläkt inuti 

bromsskivan och den luftströmning som uppkommer förbättrar kylningen 

avsevärt. [39] 

 

 

Figur:3.15: Skivbroms från buss 
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3.9 Material 

3.9.1 Aluminium 

Aluminium är den mest använda metallen efter järn då den har många 

tilltalande egenskaper. Dessa egenskaper är: 

 Låg densitet 

 Goda hållfasthetsegenskaper 

 God korrosionshärdighet 

 Hög ledningsförmåga av både värmen och elektricitet 

 Lättbearbetat 

 Lätt att återvinna 

Aluminium har en densitet på 2,7 kg/dm3 vilket är ungefär en tredjedel av 

Råstål (7,8 kg/dm3) och koppar (8.9 kg/dm3). Detta är väldigt lågt och 

därför klassas aluminium som en lättmetall. 

Beroende på vilken aluminiumlegering det är så kan aluminiumlegeringen 

nå en brotthållfasthet på upp mot 700MPa, vilket är lika högt som vissa 

konstruktionsstål. Ytterliga en egenskap är att aluminiumlegeringar kan 

behålla sin goda seghet vid låga temperaturer, så lågt som -200℃. 

Då aluminium kommer i kontakt med syre bildas det ett oxidskikt på 

aluminiumet. Oxidskiktet är mycket tunt och tätt men det utgör ett skydd 

mot angrepp från atmosfären, vatten samt andra kemikalier. Skulle fallet 

vara så att oxidskiktet skulle skadas så återbildas det spontant igen. 

Rent aluminium har en hög ledningsförmåga för både elektricitet och värme 

då den är cirka 60 % av ledningsförmågan hos ren koppar. Ur ett viktmässigt 

perspektiv så kan det anses att aluminium kan leda elektricitet bättre än 

koppar då ett kilo aluminium kan leda den dubbla mängden ström 

förhållandevis till ett kilo koppar. 

Då aluminium är lättbearbetat så lämpar det sig för både plastisk bearbetning 

och formgivning men även för skärande bearbetning så som svarvning, 

fräsning och borrning. 

Då det är väldigt lätt och energieffektivt att återvinna aluminium ökar 

återvinningen av aluminium snabbt. Vid återvinning av aluminium så krävs 

endast en energi som motsvarar 5 % av den energi som gick åt vid 

primärframställningen av aluminium. 
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Andra nämnbara egenskaper är att aluminium är omagnetisk liksom andra 

fcc-metaller3. Denna egenskap kan anses vara både positiv och negativ 

beroende på vad man vill utnyttja aluminiumet till. Aluminium har en låg 

varmhållfasthet då den tål högst 200 °C vilket kan ses som en negativ 

egenskap samt att den även har låg utmattningshållfastighet. [45,46] 

3.9.2 Rostfritt stål 

Det som är gemensamt för de rostfria stålen är att de är korrosionsbeständiga 

och att alla rostfria stål idag innehåller krom, vanligast är att innehållet krom 

är minst 12 %. Väldigt ofta så ingår även andra legeringsämnen varav nickel 

och molybden är vanligast.  De rostfria stålen kan delas upp efter ingående 

strukturbeståndsdelar varav de tre huvudgrupperna är ferritiska, 

martensitiska och austenitiska stål. Utöver dessa finns det även 

mellangrupper. [46] 

Ferritiska och martensitiska stål. 

Vid rumstemperatur är rent järn så kallat α-ferrit. Då järnet värms till högre 

temperatur så övergår det i austenit och detta sker vid 910°C. Värms järnet 

ytterligare återbildas ferrit, den ferrit som återbildas kallas för δ-ferrit och 

detta sker vid 1400°C. Tillsätter man krom till järnet så finner man att till 

slut så kommer en situation uppstå då ferriten inte överhuvud taget 

omvandlas och detta sker då mängden krom är över 13 %. Ett stål med en 

låg kolhalt som innehåller över 13 % krom är alltså ett rent ferritiskt stål vid 

alla temperaturer. Ett stål som däremot innehåller mer än 0.15 % kol och 13 

% krom kan överföras helt i austenit och bildar vid mycket långsam svalning 

perlit. Då svalning i luft sker erhålls emellertid martensit, emedan dessa stål 

är lufthärdningsstål. Stål av detta slag kallas martensitiskt stål. Det finns 

även stål som kallas ferrit-martensitiskt, detta är stål som innehåller 13 % 

krom och en lägre kolhalt än 0.15 % som har svalnat i luft och då bildat både 

ferrit och martensit. [46] 

Austenitiska 

Då nickel sänker temperaturen för austenitens omvandling till ferrit kan det 

inträffa att stålet förblir austenitsikt ända ner till rumstemperatur ifall 

nickelhalten är mycket hög. Om fallet är sådant att stålet innehåller krom 

behöver ej nickelhalten vara lika hög för att framkalla denna effekt. Detta 

slags stål kallas för austenitiska stål. Dylika stål är omagnetiska. Austeniten i 

de vanliga austenitiska stålen är egentligen ej stabil under ca 200°C, men 

den består till följd av under kylning. Vid kallbearbetning av ett sådant stål 

                                                 
3 Det som gör att aluminium klassas som en fcc-metall beror på hur metallen är uppbyggd på 
atom nivå. Kubisk ytcentrerad gitter (fcc) är en tätpackad struktur med så kallat ABCABC-
stapling. 
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bildas det ofta mer eller mindre martensit och stålet blir då hårt och i en viss 

grad magnetiskt, ifall nickelhalten är i underkant. [46] 

Värmebehandling 

De ferritiska stålen kan ej härdas eller normaliseras. De martensitiska och 

ferrit-martensitiska stålen värmebehandlas efter i stort samma principer som 

kolstålen dock med högre härdningstemperatur. De austenitiska stålen kan ej 

härdas eller normaliseras däremot brukar de släckglödgas, dvs. värmas till ca 

1050°C och sedan kylas hastigt. [46] 

Hållfastegenskaper 

De ferritiska och martensitiska stålen påminner ur hållfastsynpunkt om 

kolstålen och de låglegerade stålen. De kol som innehåller lägre kolhalter, 

d.v.s. de ferritiska och ferrit-martenistiska, är goda konstruktionsstål, de kan 

vid höga kromhalter dock bli något spröda. De stål som innehåller högre 

kolhalter det vill säga de rent martensitiska stålen är användbara som 

verktygsstål även fast de inte ger fullt lika stor hårdhet och slitstyrka som 

låglegerade stål med hög kolhalt eller kolstål. De glödgade austenitiska 

stålen utmärker sig för deras relativt höga värden på förlängning, 

kontraktion och brottgräns vid rumstemperatur. För de ”vanliga” 

austenitiska stålen ligger sträckgränsen lågt och därför är dessa mindre 

lämpliga som material för högt belastade delar. [46]  

Bearbetbarhet 

Mjukglödgade martensitiska stål och ferritiska stål kan bearbetas med 

skärande verktyg med samma lätthet som vid liknande bearbetning av 

kolstål med samma hårdhet. De austenitiska stålen är svårbearbetade då de 

sliter verktygen och ger långa spån.  Ser man på de ferritiska och 

martensitiska stålen ur ett pressningsperspektiv är de mindre lämpliga då 

förlängningsvärdena är relativt låga. De austenitiska stålen kan djuppressas 

utan svårighet, de kan t.o.m. formändras mer än kolstålen dock kräver det 

större presskraft på grund av den hastiga hårdhetsökningen vid 

kallbearbetning. Alla rostfria stål är däremot gjutbara. [46] 

3.9.3 Plaster 

Plast är ett polymermaterial som efter bearbetning i plastiskt tillstånd blir 

styvt med liten elastisk töjbarhet. Ne plast består av polymer plus 

tillsatsämnen.   

De plaster som behandlas i denna rapport är PA66 och POM plast. [46]   

PA66  

PA66 (Polyamid) även känt som Nylon är ett termoplastisk syntetiskt 
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material. Termoplast kan omformas flera gånger genom uppvärmning utan 

kemiskt sönderfall eller annan negativ förändring. Detta är en egenskap som 

gör att polyamid lämpar sig väl för bland annat formsprutade högkvalitativa 

produkter.  Det som ligger till bakgrund för namnet PA66 är den inre 

strukturen då den är till delvis en strukturerad polymerkedja. Då 

polymerkedjan är indelad i två delar var av de båda delarna består av sex 

kolatomer, se figur 3.16. 

 

Figur 3.16:Polymerkedja för PA66 

Fördelaktiga egenskaper för PA66: 

 Hög hållfasthet, styvhet och hårdhet 

 Hög formstabilitet, även under inverkan av värme 

 Högt nötningsmotstånd 

Det går utöver dessa att uppnå andra önskade egenskaper då tillsatser 

tillsätts, ett exempel är att temperaturområdet kan ökas från +85°C till en 

temperatur på +105°C. 

Polyamid är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det släpper ifrån 

sig och absorberar vatten. Vatteninnehållet i materialet påverkar markant 

dess mekaniska egenskaper, särskilt flexibiliteten och draghållfastheten. [47]   

POM 

POM är en plast som lämpar sig för många användningsområden och har 

fått stor betydelse eftersom den är lätt att bearbeta. Acetialplast, som det 

även heter, är något hårdare än polyamid men annars har de väldigt lika 

egenskaper. Acetal är även mer formbeständig som följd av låg 

vattenabsorption i jämförelse med polyamid. [48]   

Acetalplast lämpar sig för automatsvarvning och rekommenderas för 

precisionsdetaljer med snäva toleranser. Det är vanligt att plasten bearbetas 

genom formsprutning men den kan även formblåsas, pressas och 

strängsprutas (extruderas). 
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Några fördelaktiga egenskaper med POM plast: 

 Starkt, styvt och hårt 

 Låg friktion 

 Krympresistent 

 Goda elektriska isoleringsegenskaper 

 Fukt- och kemikaliebeständigt 

 Lättbearbetat 

Plasten är även slagseg vid så låga temperaturer som -40°C. En nackdel med 

POM är att den har dålig beständighet mot UV-ljus och måste därför 

stabiliseras mot detta. [48,49]   

3.9.4 Gummi 

I en så kallat konventionell gummiblandning ingår ett tiotal tillsatser bortsett 

från gummiartade polymer.  Dessa är: 

- Vulksystem: Tillsätts för att åstadkomma lämpliga vulkbetingelser 

och få de önskade egenskaperna hos slutprodukten. Dessa ämnen 

består oftast av vulkmedel vilket är svavel eller peroxid. 

- Fyllmedel: Denna typ av fyllning varierar beroende på om det är ett 

svart gummimaterial eller ljust material som efterfrågas. I de svarta 

så tillsätts 20-25 % kimrök (sot) och i de vita tillsätts motsvarande 

mängd kiselsyra eller krita, detta görs för att öka hårdheten. 

- Mjukningsmedel: Oljor som tillsammans med fyllningsmedlet 

reglerar hårdheten på gummit. 

- Stabilisatorer: Ämnen som ökar gummits resistans mot oxidativ 

nedbrytning, antioxidant eller mot ozonnedbrytning, antiozonant. 

- Övriga: Masticerings medel för att underlätta bearbetningen, 

färgningen, flamskyddsmedel, jäsmedel med mera. 

Gummielasticitet är ur många synpunkter ett unikt fenomen som omfattar 

egenskaper som är helt artfrämmande för lågmolekylära ämnen. 
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Dessa kännetecknas genom: 

 Snabb och stor töjningsförmåga vid dragpåkänningar. 

 Hög draghållfasthet och E-modul i sträckt tillstånd. 

 Snabb och fullständig återhämtningsförmåga efter avlastning.  

Det kräver dock att elasten uppfyller följande kriterier för att elasten ska ha 

vissa molekylära egenskaper. Den skall: 

 Vara uppbyggd av polymer med kedjeformiga molekyler och ha hög 

molmassa. 

 Ha hög kedjerörlighet. 

 Ha tvärbundna kedjor. 

 Ha förmågan att kristallisera i sträckt tillstånd (detta gäller dock ej 

alla elaster). [46,49]   

EPDM 

Etenpropengummi även kallar EPDM baseras på en peroxid-tvärbunden 

sampolymer av eten, ca 60 %, propen och en dien-monomer. Några 

nämnbara egenskaper för EPDM är att gummit har god värmebeständighet, 

låg köldförstyvnad, och en utomordentligt ozontesistens. Ytterligare en 

fördel med EPDM är att priset är relativt lågt. Gummit lämpar sig på grund 

av dess egenskaper väldigt väl för utomhusdetaljer så som byggnadslister, 

kabelhöljen med mera. [46,49]   
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4. Genomförande 

I detta kapitel kommer en kortare presentation av det företag som arbetet utförs 

med samt en beskrivning av den produktutvecklings process som genomförts. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Balco AB grundades 1987 och har sedan dess sitt huvudkontor i Växjö. 

Deras främsta tillverkningsområde är inglasade balkonger och loftgångar. 

Balco AB är idag marknadsledande inom balkonger och loftgångar och har 

en omsättning på (2012) 580 MSEK. På huvudkontoret med tillhörande 

tillverkning och montage har de 220 anställda. Sedan starten har de 

expanderat och har kontor i flertalet länder i Europa. Förutom tillverkningen 

i Växjö har de även tillverkning i Warszawa i Polen. De har sin 

huvudmarknad i centrala Europa. 

Balcos främsta focus är att leverera en komplett lösning, d.v.s. att Balco tar 

ansvar för hela montaget och tillverkningen av sina balkonger, allt från 

dimensionering och beräkning av betongplattan, konstruktionen av 

balkongpartiet samt infästningen av balkongen i den befintliga byggnaden. 

Det leder till att deras främsta marknad inriktar sig mot äldre byggnader som 

renoveras. 

Balco har en egen produktion och tillverkar i stort sett hela sina 

balkongkoncept. De har en automatiserad aluminiumverkstad där de 

tillverkar sina ramar till balkongerna. De har även betonggjuteri där de 

tillverkar sina egna betongplattor för att på så sätt kunna ta ansvar för hela 

sina balkonglösningar. De har även lackering och svetsverkstad.[50] 
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4.2 Nulägesbeskrivning 

4.2.1 Nuläget 

Ett av de nödöppningssystem som finns på marknaden idag och som 

kommer att behandlas i det här arbetet är baserad på ett koncept där man 

använder sig av en fallvikt vilken ger den öppnande kraft som krävs för att 

skjuta fönsterluckorna i loftgången till öppet läge, vilket kan ses i figur 4.1. 

Detta system är installerat i Balcos loftgångsparti, se figur 4.2, vilket de 

kallar för Access.  

 

Figur 4.1: Loftgångsvägg 

Figur 4.2: Loftgångsparti, Access 

1 2 3 4 5 7 
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Fönsterluckorna (1-5) sitter i varsitt spår, se figur 4.3, vilket är förankrat i 

loftgångskonstruktionen, och kan förflyttas horisontellt. Den första luckan 

(1) är ihopkopplad med fallvikten (7) med hjälp av en vajer, vilken löper i 

överkant av konstruktionen, och som när låsningssystemet släpper dras emot 

det öppna läget. På dess väg drar den första luckan sedan med sig de övriga 

luckorna tills även de befinner sig i slutläget, vilket kan ses i figur 4.4. 

Figur 4.3: Spår 

Låsningssystemet består i sin tur av en elektromagnet (6), som visas i figur 

4.4, som är kopplad till en optisk branddeckare som vid rök bryter 

kopplingen till elektromagneten. Då elektromagneten blir strömlös upphör 

den magnetiska förmågan och frigör då den första luckan.  

Figur 4.4: Elektromagnet samt medbringare  
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Figur 4.5: loftgångsvägg 

För att fallvikten skall kunna öppna upp loftgången till de 80 % som krävs är 

det nödvändigt att använda sig av en utväxling då fallvikten har en 

begränsad fallhöjd. Detta är möjligt tack vare en utväxling med blocksystem 

och ger en utväxling på 2:1, d.v.s. då fallvikten faller 2,25 meter förflyttar 

sig den första luckan 4,5 meter, se figur 4.5. [42] 

4.2.2 Produktbeskrivning: Fjäderpaketet 

Fjäderpaketet består av en drivfjäder som är monterad i trumma med lindad 

vajer som kan monteras med hjälp av två M10 bultar. Denna levererar en 

kraft på 0-160 Newton och har en total inmatningslängd på 6,3 meter, 

närmare produktbeskrivning och data återfinns i Bilaga 9. 

Med de möjliga varv, n, som trumman går att rotera samt den maximala 

kraften på fjädern kan fjäderkonstanten beräknas med hjälp av ekvation 9: 

Med insatta värden från produktinformationen fås följande: 

𝑘 =
𝐹

𝑛
=

160

13
= 12,3 [𝑁

𝑣𝑎𝑟𝑣⁄ ] 

 

  

6 

2,25 m 

(Ekv. 21) 

4,5 m 
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4.3 Produktutveckling 

För att arbeta fram ett koncept som löser de problem som formulerats i 

tidigare kapitel krävs det att beprövade metoder används för att utveckla nya 

koncept. Detta för att arbetet skall ske systematiskt och på så sätt minimera 

risken att möjliga lösningar förbises. 

Det arbetssätt som författarna använder sig av i arbetet är beskrivet i 

teorikapitlet och är en kombination av flera beprövade metoder. Det kommer 

involvera de steg som är markerade i figur 4.6. 

Figur 4.6: Produktutvecklingsfas 

4.3.1 Problemdefinition 

Under denna rubrik kommer utförandet av problemdefinieringen redovisas. 

Val av projekt 

Balco AB har en önskan att utvidga sitt marknadsområde, både geografiskt 

och typer av byggnader. För att genomföra detta krävs det att förändringar 

av det nuvarande Access-systemet utförs för att uppfylla de nya krav som 

uppkommer. 

Definiering av problemet/skissa konceptet 

Balco AB har idag önskemål om att det befintliga systemet skall anpassas 

för nya omständigheter som berör nytt geografiskt område och 

installationsmöjligheter. De problem som projektet fokuseras på att lösa är 

indelade i två delproblem: 

1. För att kunna använda det befintliga systemet krävs det en fallhöjd på 

halva systemets längd. Detta medför problem då det finns önskemål från 

potentiella kunder att installera inglasning med tillhörande 

nödöppningssystem i byggnader med en redan befintlig loftgång där det 

ej finns möjlighet att avverka material. Anledningen till att avverkning ej 

är möjlig kan vara t.ex. att byggnaden är skyddad av kulturskydd. Detta 

kräver en förändring eller ersättning av det befintliga fallviktssystemet 

som ej kräver en fallhöjd som är högre än fönsterluckornas höjd. 
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2. Då den tidigare marknaden för öppningssystemet har varit inriktat på 

tyska kunder har det varit anpassat efter det tyska klimatet och dess krav. 

Nu önskas det att marknaden skall utvidgas till de nordiska länderna och 

därför måste systemet justeras för att klara av de krav som ställs för att 

klara av det nordiska klimatet. Detta innebär att loftgången kommer 

utsättas för bl.a. lägre temperaturer, snö och is. Följderna av 

klimatförändringarna blir att det finns en risk att en fullständig öppning 

förhindras av t.ex. att is och snö blockerar fönsterluckorna från att 

öppnas.  

Arbetet är begränsat av tidsaspekten och kommer därför endast de fem första 

stegen i Eppinger och Ulrichs produktutvecklingsmall utföras. En annan 

avgränsning, pga. tidsaspekten, i utvecklingsprocessen är att då företaget 

redan köpt in ett fjäderpaket med vajer kommer fokus ligga på att använda 

denna i arbetet. För att underlätta vidare arbete utfördes en konceptskiss, 

vilken visas med figur 4.7.

 

Figur 4.7: Konceptskiss 

Planering av tid 

För att underlätta arbetets gång och för att systematiskt bryta ner 

arbetsprocessen i mindre steg, användes ett tidsschema uppdelat efter de 

olika stegen i produktutvecklingsprocessen.  

Identifiera roller 

Då författarna agerar som konsulter åt Balco AB leder detta till att projektet 

ägs av författarna. Det leder i sin tur till att Balco AB är kund. De företag 

som sedan köper produkten som projektet ägnas åt att förbättra, är de som 

kommer att klassas som ”användare” då det är dessa som i slutänden 

kommer att använda produkten. 
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Systemavgränsningar 

Fokusen på utvecklingen av ett nytt koncept är inriktat på den mekaniska 

öppningsmekanismen. Vidare kommer ej heller arbete för lagring, transport 

och detaljerade montageinstruktioner utföras. 

Utförandet av arbetet sker genom att följa de krav som uppdragsgivaren 

bestämt.  

Arbetets syfte är utveckla ett nytt koncept som skall uppfylla de krav som 

ställs för den önskade marknaden. 

4.3.2 Identifiering av kundbehov 

För att identifiera kundbehovet har intervjuer med uppdragsgivaren på 

företaget utförts samt att egna observationer av det befintliga systemet har 

gjorts. 

I tabell 4 i Bilaga 1, har de behov som kunden uttryckt brutits ner i huvud- 

och delbehov för att ytterligare simplifiering och klargöring av problemet. 

 

Egna observationer: 

Tidigt i skedet vid observationer av den befintliga konstruktionen kom det 

fram att utöver de krav från kunden är det även nödvändigt att tillse en ej för 

aggressiv stängningsprocess sker, då luckorna skjuts till sitt ändläge. Detta 

för att konstruktionen icke skall skadas. Detta bör tas hänsyn till i det vidare 

arbetet med det förnyade konceptet. 

För att underlätta vidare arbete utfördes tester med hjälp av en newtonmeter 

samt information från tester utförda av den tyska 

materialprovningsanläggningen IBMB. Vid tester för utmattning och 

vindpåkänningar användes en fallvikt motsvarande en dragande kraft på 30 

N för den första luckan, vilka kan hittas i Bilaga 2. Vid de egna mätningarna 

av den kraft som bör användas framkom det att en kraft på 30–40 N är 

lämplig beroende på luckornas storlek. För det vidare arbetet med koncepten 

kommer en kraft på 30-40 N användas som lämplig kraft.  

Då fönsterluckorna ej får ha så pass hög hastighet vid öppningsförfarandet 

att de skadar konstruktionen observerades det i egna tidiga tester att tiden för 

öppningen bör vara runt 10 sekunder. 

Den nya konstruktionen skall dessutom ej vara bredare än loftgångens bredd 

vid ett system innehållandes fem luckor. 
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Användningsfall för Delproblem 1 

För att tydligare göra händelseförloppet skapas en initieringsmatris, se tabell 

4.1. Denna matris innehåller relationen mellan de berörda parter och system 

för att nödöppningssystemet skall fungera. 

Tabell 4.1: Initieringsmatris 

Relation Operatör Nödöppningssystem 

Operatör  Operatören spänner upp fjädern genom att dra 

fönsterluckorna till sitt stängda läge där de låses. 

Nödöppningssystem   

Brand/Rökvarningssystem  Brand- och rökvarningssystemet aktiverar 

öppningsprocessen. 

 

När relationerna mellan de olika systemen och parterna klargjorts användes 

dessa för att skapa användningsfall viket också prioriterades enligt den tre-

gradiga skalan: H, M, L, vilket presenteras i tabell 4.2 

Tabell 4.2: Användningsfall med prioritet 

Användningsfall Prioritet 

Operatören spänner upp stängningsmekanismen H 

Brand- och rökdeckaren aktiverar öppningsprocessen H 

 

 

Motivering för prioritering:  

Den huvudsakliga uppgiften är att fönsterluckorna skall öppnas automatiskt 

vid rök eller brandutveckling. För att möjliggöra detta krävs det att en 

utomstående källa, i detta fall Operatören, tillför energi som sedan skall 

komma att lagras i systemet. Detta görs genom att dra fönsterluckorna till 

sitt stängda läge. Sedan hålls luckorna låsta med hjälp av en elektromagnet 

kopplad till brand- och rökvarningssystem. Detta medför att de framtagna 

användningsfallen får hög prioritet då dessa är knutna till det huvudsakliga 

användningssyftet. 
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Händelseförlopp med användningsfallen 

Då de båda användningsfallen prioriterades högt utfördes en 

händelseförloppsanalys för dessa, vilka presenteras i tabell 5 och tabell 6 i 

Bilaga 1. 

 

Sekundära användningsfall 

När de primära användningsfallens händelseförlopp är beskrivna så upprepas 

denna process för de sekundära användningsfallen, se tabell 4.3. 

Tabell 4.3:Prioritering av sekundära användningsfall 

Sekundära användningsfall Prioritet 

Främmande föremål kan hamna i skenorna H 

Oavsiktlig öppning på grund av strömavbrott M 

Tredjeperson riskerar att klämma sig L 

 

Motivering för prioritering 

Av de tänkbara sekundära användningsfallen är det mest troligt att problem 

med främmande föremål i skenan kan tänkas vara den högsta risken till en 

felorsak och prioriteras därför högst då detta kan förhindra konceptets 

huvuduppgift. 

De resterande användningsfallen påverkar inte öppningsfunktionen i skarpt 

läge eller har väldigt låg sannolikhet att inträffa. Därav den lägre 

prioriteringen. 

Händelseförlopp med de sekundära användningsfallen 

När de sekundära användningsfallen rangordnats efter prioritering utfördes 

en händelseförloppsanalys av det sekundära användningsfall som 

prioriterades högst. Detta händelseförlopp presenteras med tabell 7 i Bilaga 

1. 

4.3.3 Upprättning av produktspecifikation 

Kravspecifikation 

Nästa steg i processen var att sammanställa en kravspecifikation för 

konceptet. De behov som presenteras i tabell 4.4, är framtagna via intervju 
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och diskussion med uppdragsgivaren på Balco AB. Då det nya konceptet 

kommer att bygga vidare på det befintliga är kravspecifikationen enbart 

inriktad på det område som ligger inom de avgränsningar som är satta för 

arbetet. 

Denna kravspecifikation behandlar problemet som berör den begränsade 

höjden på loftgångspartiet på grund av montering på befintlig bröstning. 

Dessa behov presenteras i tabell 8 i Bilaga 1. 

Tabell 4.4: Primära behov: Accessystem på bröstning (Befintlig vägg) 

Nr. Behov Betydelsefaktor 

(1-5) 

1  Säker vid olyckor 5 

2 Lång livslängd 5 

3 Enkelt att byta delar 3 

4 Lättåtkomligt för underhåll 3 

5 Påverkas ej av vatten  5 

6 Påverkas ej av smuts, snö och is 4 

7 Priset skall ej vara högre än det 

befintliga 

3 

8 Lätt att montera 3 

9 Inga specialverktyg krävs 3 

10 Automatisk öppning av luckor 5 

11 Skall klara av hårda väderförhållanden 5 

12 Material som används skall vara 

korrosionsbeständigt. 

5 

13 Tillåtna material: Aluminium, Rostfritt 

stål, Gummi: EPDM, Plaster: POM 

och PA66. 

5 

14 Fönsterluckor får ej tilta 5 

15 Automatisk öppning skall kunna ske 

vid låg höjd på partiet 

5 

16 Varierande storlek på fönsterluckor 4 
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4.3.4 Generering av produktkoncept 

Klargör problemet 

 

Problemet angående fallvikten och fjäderlösningen kan delas in i delproblem för 

att ge en klarare bild av vad som skall utvecklas. Problemet med den nuvarande 

lösningen för öppningsprocessen är att det kräver en höjd som inte alltid finns 

tillgänglig beroende på önskad monteringsplats. Detta medför att ett nytt system 

för att genomföra öppningen krävs.  

 

Delproblem 1: 

Det nya systemet måste kunna lagra tillräckligt med energi för att utföra en 

fullständig öppning av luckorna.  

 

Delproblem 2: 

Det nya systemet måste kunna omvandla den lagrade energin i 

öppningsmekanismen till kinetisk energi för luckorna så att en fullständig 

öppning utförs. 

 

I de tidigare nämnda kravspecifikationerna, kap. 4.3.3, specificeras kraven, dessa 

krav skall nu översättas till målspecifikationer. Målspecifikationerna översätts 

till följande: 

 

● Höjden på luckor är mellan 850 till 1800 mm 

● Bredden på fönsterluckorna varierar mellan 650 till 1100 mm 

● Det krävs en kraft på 30 till 40 Newton för att utföra en fullständig 

öppning inom samma tidsram som det befintliga systemet (under 10 

sekunder) 

● 80 % av luckornas totala fönsterarea skall öppnas 

● Loftgångssystemet består av fem luckor 

● Systemet skall ha en livslängd på 20000 cykler 

● Systemet skall klara vindpåkänningar enligt DIN 1055-4 

● Skall klara samma fuktpåkänningar som det befintliga systemet. 

● Bredden på det nya konceptet skall ej vara bredare än loftgångspartiet. 

 

För att möjliggöra en systematisk utforskning av koncept fortsätter processen 

med att bryta ned problemet med hjälp av funktionsdiagrammen 4.8 och 4.9 för 

att generera konceptlösningar som uppfyller de delmål som arbetet är inriktat 

mot. Dessa delmål är de delproblem som handlar om energilagring och hur 

energin skall omvandlas till rörelseenergi för att på så sätt kunna utföra en 

fullständig öppning av fönsterluckorna, vilka markeras i figur 4.9. 
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Figur 4.8: Funktionsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9: Nedbrytning av delproblemen 

 

Internsökning 
Avgränsningarna för dessa delmål är sedan tidigare satta, att en redan inköpt 

öppningsmekanism innehållandes en fjäder skall användas. Det leder till att 

proceduren med att generera olika lagrings alternativ för energin kan förbises 

och konceptgenereringen kan fokuseras på just koncept med en mekanisk 

drivfjäder och hur energi skall tillföras. 
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För att förtydliga och underlätta inför de kommande stegen utfördes en 

brainstormingstabell, tabell 9 i Bilaga 1, där lösningar till de olika delproblemen 

presenteras. Dessa lösningar är framtagna via brainstorming. 

 

Efter resultatet av brainstormingen som visas i tabell 9 i Bilaga 1, så sorterades 

vissa förslag på lösningar bort direkt då dessa inte är genomförbara av 

ekonomiska, praktiska eller andra anledningar. 

 

Utforska systematiskt 
 

För att på ett tydligt sätt visa vilka koncept som behålls och kommer arbetas 

vidare med utförs ett konceptklassifikationsträd, figur 4.10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10: Konceptklassifikationsträd 

 

Ta emot energi 

Elektriskt 

Hydraulisk 

Pneumatisk 

Kemisk 

Mekaniskt 

Vindkraft 

Handkraft 

Solceller 

Vägguttag 

Batteri 

Tryckluft 



68 

Ericsson & Forsling 

Som figur 4.11 visar sorterades de koncept som inte var relevanta eller 

genomförbara bort och kvar är nu de koncept som kommer att ligga till grund för 

alternativa lösningskoncept. 

 

Figur 4.11: Konceptklassifikationsträd 

 

För konceptgenerering av energikälla krävs ytterligare nedbrytning av problemet. 

Detta görs i form av att energiprocessen i figur 4.9 analyseras djupare för att på 

så vis hitta de nödvändiga delprocesser som krävs, vilket görs i figur 4.12. 

Figur 4.12: Analys av energikälla 
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De tre delproblemen som är presenterade i figur 4.12 kommer att vara de 

kategorier som kommer att ligga till grund då en konceptkombinationstabell 

utförs, vilket är det kommande steget i utvecklingsprocessen. Då 

konceptkombinationstabellen utförs kommer de olika koncepten från figur 4.10 

och figur 4.11 att placeras in under respektive delproblem. 

 

Tabell 4.5: konceptkombinationstabell

 

Som tidigare nämnt är delproblemet med att lagra energi begränsat till en 

drivfjäder och där av är det de enda lösningskonceptet för detta delproblem. Från 

tabell 4.5 kommer nu alternativa lösningskoncept att tas fram genom 

kombination av de olika lösningarna på varje delproblem.  
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Framtagna koncept 

Koncept 1: Vajer och fjäderpaket via trissa. 

Tabell 4.6: konceptkombinationstabell för koncept 1 

 

 

  

Mottagning av 

energi 

Lagring av energi Överföring av 

lagrad energi 

Elmotor: Vägguttag Vajer, stållina Mekanisk drivfjäder 

Elmotor: Solceller 

 

Elmotor: Batteri 

 

Handkraft 

Fjäderpaket, med 

drivfjäder i 

vajertrumma. 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka. 
Trissa 

Koncept 1: Detta koncept bygger på användning av det fjäderpaket som tidigare inhandlats av företaget. 

Från fjäderpaketet löper en vajer som via en trissa gör en vinkeländring för att kunna monteras i 

fönsterluckan. 

För att tillföra energi och sedan lagra denna i fjädern skjuts fönsterluckan för hand till sitt stängda läge 

vilket medför att fjädern i paketet vrids upp och således lagrar energi. 

Stolpe i befintlig 

konstruktion 

Figur 4.13: Koncept 1 
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För att se alla framtagna koncept se Bilaga 3. 

 

Reflektera över lösningarna och processen 

Då alternativen för att lösa delproblemet ”överföring av lagrad energi” är 

väldigt lika har bara koncept med stållina utformats. Den främsta 

anledningen som ligger till grund för detta är att det införskaffade 

fjäderpaket som lagrar energi levereras med en fastsittande stållina. Då 

stållina lämpar sig bäst enligt de involverade i projektet har inga andra 

koncept genererats.  

De koncept som innehåller en elmotor för att underlätta stängningsprocessen 

innehåller fler delar och ställer därför högre krav på systemet i form av el, 

service, utrymme med mera. 

Då många av grenarna i klassifikationsträdet uteslutits från början finns det 

en risk att det finns outforskade koncept då inte hela lösningsrymden är 

utforskad. Dock är det väldigt låg sannolikhet att de outforskade koncepten 

kommer vara genomförbara samtidigt som de är lönsamma.  

4.3.5 Val av produktkoncept  

Vid fortsatt arbete med valet av koncept som vidare skall utformas används 

Pugh’s urvalsmetod. 

 Konceptsållning 

Det första steget är att sammanfatta de krav som ställs i den 

kravspecifikation som tidigare sammanställts för att på så sätt använda dessa 

i en jämförelseprocess för att ytterligare sortera bort koncept som 

fortsättningsvis ej skall användas. 

Följande krav sammanfattades för vidare användning: 

 

 Säkerhet: Konceptet skall vara pålitligt och skall med säkerhet fungera 

vid skarpa lägen, samt att konceptet ej skall orsaka personskada vid 

hantering. 

 

 Livslängd: Den beräknade livslängden på konceptet skall motsvara det 

nuvarande samt att material som används i konstruktionen skall klara av 

de förhållanden som ställs. 

 

 Service: Konceptet skall vara montage och servicevänligt samt service 

intervallet skall vara så stort som möjligt. 
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 Påverkas ej av omgivande miljö: Konceptet skall klara av påfrestningar 

från yttre väder, som t.ex. vind, snö, is, och smuts. 

 

 Liknande prisbild: För att konceptet skall vara applicerbart på den 

befintliga konstruktionen av loftgångspartiet krävs det att det nya 

konceptet ej är betydligt dyrare än det nuvarande. 

 

 Fullständig öppning: Det nya konceptet skall klara av en fullständig 

öppning då detta är ett av de viktigaste kraven. 

 

 Automatisk: För att uppfylla det tidigare krav om att fönsterluckorna skall 

öppnas automatisk är det ett krav även för det nya konceptet.  

 

 Minimihöjd: Då konceptet skall rymmas under en luckas höjd är det 

viktigt att det nya konceptet har en tillräckligt låg höjd. 

 

 Flexibilitet: Konceptet skall vara applicerbart på flertalet olika 

storlekstyper av fönsterluckor. 

Dessa sammanfattade krav används sedan i tabell 10 i Bilaga 1. Med hjälp 

av denna tabell vägs ”Koncept 2-4” mot referenskonceptet ”Koncept 1”, 

vilket av författarna anses vara det mest lämpliga konceptet att arbeta vidare 

med. Detta på grund av att ”Koncept 1” är det koncept som ej kräver 

införskaffning av ytterligare detaljer vilket leder till att en liknande prisbild 

jämfört med det nuvarande systemet bibehålls. 

Val av koncept vid första sållning 

Som tabell 10 i Bilaga 1 visar, är det efter analys av varje krav för de olika 

koncepten, ”Koncept 2 och 3” utöver ”Koncept 1” som skall utvärderas 

ytterligare en gång med hjälp av en djupare analys med de urvalskriterier 

som skall arbetas fram i nästa steg. 

 

Reflektion av den första sållningen 

Efter den första sållningen uteslöts det koncept som enligt urvalsprocessen 

var minst användbart för att lösa de problem som det nya konceptet skall 

klara av. Då det återstår flera koncept kan dessa förutom användas i den 

djupare sållningen eventuellt kombineras för att få fram ytterligare koncept. 

Författarna anser dock att en kombination av de resterande koncepten ej 

kommer att tillföra fördelar till något av de resterande koncepten. Därför 

kommer de i fortsatt arbete behållas som de är. 
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Poängsättning och rangordning 

Innan den sista jämförelsen sker krävs det att olika vikter av betydelse 

arbetas fram för de olika urvalskriterier som används. Urvalskriterierna i sin 

tur är utarbetade efter kravspecifikationen som sammanställdes i tidigare 

skede för att sedan fördelas i huvud- och underkategorier. Arbetet med 

framtagning av dessa urvalskriterier presenteras i Bilaga 4. Vid vägning av 

dessa har det tagits hänsyn till hur viktiga dessa är för att få fram ett koncept 

som lever upp till de ställda krav som ställts. 

Vägningen av kriterierna utfördes med hjälp av ”tabell 11: relativa vikter ” 

som presenteras i Bilaga 1, samt nedan mer överskådligt i figur 4.14. 

 
 

 

I den sista vägningen med hjälp av de framtagna vikterna används tabell 

4.3.5.1 där även poängsättning utförs enligt Pugh’s urvalsmetod där 

”Koncept 2 och 4” jämförs mot ”Koncept 1”, där ”Koncept 1” återigen är det 

favoriserade konceptet och används som referens. 

Val av koncept 

Som vägningen i tabell 12 i Bilaga 1 visar är det ”Koncept 1” som får den 

högsta poängen och kommer således vara det koncept som arbetas vidare 

med. 

Reflektion över det valda produktkonceptet 

Av den genomförda urvalsprocessen anser författarna att rätt koncept valdes 

för vidare arbete. Detta på grund av att ”Koncept 1” har en enklare 

konstruktion vilket medför att såväl montage och service förenklas samt att 

tillverkningskostnaden hålls nere. 

Figur 4.14: Viktfördelning av underkategorier 
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4.3.6 Test av koncept 

För vidare arbete med det valda konceptet utfördes tester med hjälp av den 

testanläggning som fanns tillgänglig på företaget. Då det framtagna 

konceptet är baserat på det redan inköpta fjäderpaketet krävdes det inga 

ytterligare anordningar eller prototypdelar. 

Definiera syftet med koncepttest  

Syftet med testerna är att undersöka om det framtagna konceptet är 

applicerbart på den befintliga konstruktionen och om det inköpta 

fjäderpaketet klarar av att utföra en fullständig öppning. 

Testutförande 

Testet utfördes med hjälp av den befintliga testriggen på företaget. I det 

första skedet gjordes beräkningar för att i det andra skedet testas praktiskt 

för att på så sätt undersöka om verkligheten stämmer överens med teorin. 

Det fullständiga testutförandet och uppställningen presenteras i Bilaga 5 i 

form av en testrapport. 

Reflektera över testresultat 

Efter de utförda testerna framgår det tydligt att fjäderpaketet är för kraftigt 

och ett mindre fjäderpaket borde användas. Problemet med de fjäderpaket 

som finns på marknaden idag är att de istället har en allt för begränsad 

verkningslängd på den vajer som skall rullas upp på trumman. 

För användning av det befintliga fjäderpaketet kräver då ytterligare 

utveckling och där med tillägg för en bromsanordning som begränsar 

inmatningshastigheten eller alternativt en utväxling som begränsar den kraft 

som appliceras på fönsterluckorna. 

Ett annat alternativ hade varit att lägga på extra vikt på fönsterluckorna men 

detta leder istället till att stora förändringar krävs av resterande 

konstruktionen av loftgångspartiet och att det dessutom försvårar montaget 

av fönsterluckorna. 

För att arbeta vidare med det valda konceptet har författarna valt att gå 

tillbaka ett par steg i arbetsprocessen för att komplettera det med nödvändiga 

detaljer för att tillse att fönsterluckorna får rätt mängd rörelse energi för att 

utföra en fullständig öppning utan att skada konstruktionen. 
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4.3.7 Generering av utökat produktkoncept 

Klargöring av problemet 

Det har nu uppstått ett nytt delproblem då uppdragsgivaren (Balco AB) vill 

att konceptet skall utnyttja det inköpta fjäderpaketet. Det nya delproblemet 

är att som testet i Bilaga 5 visade så är fjäderpaketet för starkt och därför 

behövs en lösning på hur hastigheten skall reduceras tills det att den är mer 

lämplig för situationen.  

Det nya problemet kan därför formuleras som följande: 

 Hur skall tillägget kunna reducera hastigheten på de fönster som rör 

sig till en lämpligare hastighet, samtidigt som det förser systemet 

med tillräcklig mycket kraft så att en fullständig öppning kan äga 

rum?  

Den införskaffade fjädern förser systemet med en kraft från 0 upp till 160 

Newton beroende på hur långt man väljer att spänna ut fjädern.  

De krav som ställs på huvudprodukten är samma som tidigare nämnts, 4.3.3. 

Då det är samma krav som ställs kommer de att översättas till samma 

målspecifikationer som i kap 4.3.4, med ett tillägg, vilket är följande: 

 Det krävs ett koncept vars uppgift är att förse fönsterluckorna med en 

kraft inom intervallet 30 till 40 Newton för att öppningen skall ske 

inom samma tidsram som det befintliga systemet.  

Även i detta fall fortsätter processen med att bryta ned problemet med hjälp 

av funktionsdiagram. Då det fullständiga konceptet fortfarande har samma 

uppgift och därför kommer inte några förändringar ske i figur 4.8, däremot 

kommer det tillkomma delproblem i figur 4.9, vilket kommer generera figur 

4.15.  

 

Figur 4.15:Nedbrytnig av delproblemen 
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Med hjälp av figur 4.8 och 4.15 möjliggörs en systematisk utforskning av 

koncept. För att generera konceptlösningar som uppfyller de delmål som 

arbetet är inriktat mot används figur 4.8  och 4.15 Delmålet för 

tilläggskonceptet är det delproblem som är markerat i figur 4.15 och de 

representerar “kraft-reduceringen som är behövd för att systemet skall klara 

att utföra en fullständig öppning utan att skada systemet.  

Internsökning 

För att underlätta och förtydliga inför de kommande stegen utförs en 

brainstormingstabell. I tabell 13 i Bilaga 1 presenteras olika lösningar till det 

nya delproblemet, begränsning av rörelseenergi. 

Efter resultatet av brainstorming som visas i tabell 13 i Bilaga 1, sållades 

vissa lösningsförslag bort direkt då dessa inte är genomförbara av praktiska, 

ekonomiska eller andra skäl. 

Utforska systematiskt 

För att på ett enkelt och tydligt sätt visa vilka koncept som behålls efter 

konceptsållningen som sker i föregående kap (sök internt) utförs ett 

konceptklassifikationsträd, figur 4.16 och 4.17. 

 

Figur 4.16: Konceptklassifikationsträd 



77 

Ericsson & Forsling 

 

Figur 4.17: Konceptklassifikationsträd 

Som tabell 4.16 och 4.17 visar sorterades de icke relevanta eller 

ogenomförbara koncepten bort och kvar är de koncept som kommer att ligga 

till grund för alternativa lösningskoncept.  

Då energiprocessen i figur 4.8 analyseras djupare för att hitta de nödvändiga 

delprocesserna genererades figur 4.12. Samma process utförs nu och då 

tillkommer det två delprocesser, se figur 4.17. 

figur 4.18: Analys av energikälla 

 

Det markerade delproblemen i figur 4.18  är det tillägg som behövs för att 

komplettera koncept 1. Nästa steg i utvecklingsprocessen är att genomföra 

en konceptkombinationstabell, i denna tabell kommer de delproblem som är 

presenterade i figur 4.18  att ligga till grund för de kategorier som kommer 

att användas. Då koncept 1 redan är utformat kommer bara lösningsförslag 

på de markerade delproblemen i tabell 4.8 att presenteras i följande 

konceptkombinationstabell, tabell 4.7. 
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Tabell 4.7: Konceptkombinationstabell för det utökade konceptet 

 

 

 

 

 

Med hjälp av tabell 4.7 samt den tidigare brainstromingen togs flertalet 

koncept fram, bland annat Koncept G. Detta koncept presenteras med tabell 

4.8 samt figur 19. 
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Koncept G: Växeltrumma med olika diametrar 

Tabell 4.8: Konceptkombinationstabell för koncept G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se alla framtagna utökandekoncept se bilaga 7. 

Koncept G: Detta koncept bygger på att en vajer från fjäderpaketet är fäst i en växeltrumma se figur 

4.19 och då i den delen av trumman där diametern är minst. Den vajer som går ut till luckorna är i sin 

tur fäst i den i trumman där diametern är störst. På så vis har en utväxling skapats.  

Då det är måtten på den lilla respektive den stora diametern som bestämmer hur kraftig utväxlingen 

skall vara måste dessa diametrar räknas ut ifall detta koncept kommer att arbetas vidare med. 

Stolpe i befintlig 

konstruktion 

Vajer från trumma 

vidare till 

fönsterlucka 
Trissa 

Växeltrumma 

Stålvajer från 

fjäderpaket till 

trumman 

Fjäderpaket 

Vajer vidare till 

fönsterlucka 

Vajer från 

fjäderpaket 

Figur 4.19: Koncept G 
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Reflektera över lösningar och processen 

Då ”överföring av lagrad energi” sker via vajer/stållina så kommer även 

”överföring av den begränsade rörelseenergin” att ske via vajer/stållina 

därför har inga andra lösningar för just detta problem genererats. 

Av de koncept som genererats så kan intrycket av att många lösningar är 

onödigt komplexa med många delar ges. De koncept som helt enkelt inte är 

lämpliga kommer att sållas bort i det kommande steget där produktkoncept 

skall väljas.  

4.3.8 Val av utökat produktkoncept (broms/växel) 

Vid fortsatt arbete med ”val av koncept” används samma metod som i kap. 

4.3.5. De krav som ställs på det nya konceptet är samma som vid den första 

konceptsållningen (kap 4.3.3) med ett fåtal tillägg.  

De tilläggskrav som sammanfattades för vidare användning är följande: 

 Kraftfördelning: Förmågan att förse luckorna med en lämplig 

dragkraft d.v.s. mellan 30-40 Newton. 

 Konstruktion: För att undvika att något skall haverera önskas en 

lösning med så få antal komponenter som möjligt. 

Konceptsållning 

Dessa krav adderades sedan till ”tabell 10: Första koncepturvalet” i Bilaga 1 

för att generera en ny urvalsmatris, i den nya urvalsmatrisen, ”tabell 14: 

Andra koncepturvalet” i Bilaga 1, görs nu en ny konceptvägning. Där 

koncept G används som referenskoncept. 

Av den vägning som genomfördes var fortfarande det valda konceptet det 

som vägde tyngst. De koncept som valdes att jämföras ytterligare är de 

koncept som rankades 2-4, dvs. koncept E, D och H. 

Dessa koncept kommer med hjälp av nya beräknade vikter, som presenteras 

i figur 4.20, jämföras noggrannare för att undersöka vilket koncept som skall 

användas för vidare utveckling. Utförlig beräkning för de olika 

viktprocenten hittas i tabell 15 i Bilaga 1.  
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Figur 4.20: Viktfördelning av underkategorier 

Den sista vägningen sker med hjälp av poängsättning enligt Pugh’s 

urvalsmetod vilken sedan multipliceras med viktprocenten för att få ut den 

beräknade vikten. Som tabell 16 i Bilaga 1 visar är Koncept G återigen det 

koncept som anses vara det som skall arbetas vidare med. 

Val av koncept 

Som vägningen i tabell 16 visar är det ”Koncept G” som får den högsta 

poängen och kommer således vara det koncept som arbetas vidare med. 

Reflektera över resultatet 

Det koncept som i båda vägningarna var det som vägde mest var Koncept G. 

Detta koncept anses vara det koncept som har mest potential att fungera 

samtidigt som det är en enkel konstruktion och relativt kostnadseffektiv 

lösning på problemet. Konceptet klarar även av det höjdkrav som är satt på 

850 mm. 
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4.3.9 Förkonstruktion av koncept 

För att möjliggöra tester av det valda konceptet krävs det att en 

förkonstruktion tillverkas. Detta genomfördes genom att utveckla de tidiga 

skisser av konceptet för att sedan beräkna den utväxling som erfordras för att 

reducera kraften från fjädern. 

Då en utväxling sker kommer beräkningarna för kraftutväxlingen ej använda 

fjäderns maxkraft utan istället använda kraften från halva arbetsmomentet 

får att på så sätt ha större möjligheter att korrigera kraften om detta visar sig 

nödvändigt i de kommande testerna. 

För att beräkna det utväxlingsförhållande som krävs användes följande 

ekvation: 

 

𝑖 =
𝐹𝑓

𝐹𝑙
=

100 𝑁

37 𝑁
= 2,7  

 

Där i= är det utväxlingsförhållandet som krävs 

Ff= Den kraft som fjädern ger. [N] 

Fl= Den kraft som krävs för att genomföra en fullständig öppning 

på ett korrekt sätt. 

 

Detta är det förhållande som används vid beräkning av storleken av de 

trummor som skall användas, vilka visas i figur 4.21. För att underlätta 

valdes den stora trumman att ha liknande diameter, D1, som trumman i 

fjäderpaketet, Df. 

 

  𝐷1 = 200 [𝑚𝑚] 

Den mindre trummans diameter, D2, erhålls genom att dividera D1 med 

utväxlingsförhållandet, i: 

 

  𝐷2 =
𝐷1

𝑖
=

200

2,7
= 74 [𝑚𝑚]   

(Ekv. 15) 
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För att få reda på antalet varv som krävs för att utföra en fullständig öppning 

beräknades omkretsen, med hjälp av ekvation 16, på den stora trumman för 

att sedan dividera öppningssträckan, mö, med den beräknade omkretsen, O1: 

 

            𝑂1 = 𝜋 × 𝐷1 = 𝜋 × 200 = 628,32 [𝑚𝑚] 

 

För att sedan beräkna antalvarv som trumpaketet roterar användes ekvation 

25 för att med hjälp av öppningslängden, mö, samt omkretsen, O1, kunna 

beräkna hur många varv som trumman behöver rotera för att mata in denna 

mängd vajer: 

 

𝑛𝑡 =
𝑚ö

𝑂1
=

4500

628,32
= 7,16 [𝑣𝑎𝑟𝑣]   

 

När antalet varv för trumpaketet är kända skall även antalet varv som 

fjädertrumman roterar beräknas, för att på så sätt kontrollera att tillräcklig 

kraft finns att tillgå. Denna kraft markeras i Bilaga 7 i den kraftkurva som 

hittas där.  

 

Då trumman roterar strax över sju varv under öppningen medför det att den 

mindre delen av trumman, O2, drar med sig en viss mängd vajer från 

fjädertrumman, mf. 

Vid beräkning av omkretsen av den illa trumman används återigen ekvation 

16: 

𝑂2 = 𝜋 × 𝐷2 = 𝜋 × 74 = 232,36 [𝑚𝑚] 

  

(Ekv. 17) 

Figur 4.21: Trumma 

D1 D2 
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Sedan beräknas den mängd vajer som dras med, mf, genom att multiplicera 

antalet varv, nt, med omkretsen D2. 

 

𝑚𝑓 = 7,16 × 232,36 = 1663,69 [𝑚𝑚] 
 

Sedan beräknas antalet varv för fjädertrumman genom att dividera den 

mängd vajer som förflyttas mellan trummorna med fjädertrummans omkrets, 

vilken är känd från Bilaga 7: 

 

𝑛𝑓 =
1663,69

600
= 2,77 [𝑣𝑎𝑟𝑣] 

 

När antalet varv är kända kan de användas med hjälp av kurvan från Bilaga 

7, för att se kraftspannet som fjädern kan ge. Då fjäder trumman roterar 2,77 

varv krävs det en förspänning på ca 3 varv för att komma upp i de 100 N 

som krävs för att genomföra öppningen. 

Reflektioner 

Det kraftspann som erhålls är tillräcklig för att för att uppnå den önskade 

kraften, samtidigt finns det gott om utrymme för justeringar för att använda 

sig av en högre förspänning om detta krävs då friktionen i konstruktionen ej 

har tagits med i beräkningarna. 

Design av förprototyp 

När dimensionerna var beräknade inleddes arbetet med att ta fram en 

konstruktion med hjälp av CAD-programmet SolidWorks för att sedan 

använda de ritningarna vid tillverkningen av en förprototyp.  

  

(Ekv. 17) 

(Ekv. 17) 
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Hållare 

För att hålla trumman på plats konstruerades en liknande hållare som för 

fjäderpaketet med skillnaden att den skall vara lätt att tillverka i ett stycke. 

Se figur 4.22. 

Figur 4.22: Hållare för trumman 

Trumma 

Trumman konstruerades i tre huvud delar där det var tänkt att en solid yta 

skulle förbinda dessa. För att underlätta tillverkning och montering användes 

istället distanser som placerades med jämna mellanrum i ett cirkelmönster, 

vilket kan ses i figur 4.23, för att efterlikna en cylinderliknande form. Dessa 

delar skall sedan monteras ihop med försänkta M6 bultar.  

För att få plats med de muttrar som används krävs det att trummans tjocklek 

begränsas så att dessa ej går emot hållaren. 

Figur 4.23: Utväxlingstrumma 
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Sammanställning 

De två huvuddelarna, trumma och hållare, monterades ihop genom att 

använda en axel beståendes av en M16-bult, vilket visas med figur 4.24. För 

att tillse att trumman ej går emot hållaren användes distanser i form av 

brickor. 

Figur 4.24: Färdig prototyp. 

 

Tillverkningsmetoder och material 

För att underlätta tillverkningen och använda sig av Balcos egna 

tillverkningsmaskiner användes material som maskinerna redan var 

förinställda för. Materialet är ett 6 mm kolstål, S355MC. Dessa dimensioner 

och materialegenskaper var kraftigt överdimensionerade och därav gjordes 

inga hållfasthetsberäkningar. 

Reflektion och resultat 

Förkonstruktionen blev något stor och klumpig, detta på grund av det grova 

materialet. I en vidare utveckling skall hela konstruktionen anpassas bättre 

efter de krav som ställs på motstånd mot fukt och smuts. 
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Förbättringar så som kullager för att minska friktion och underlätta 

trummans rotation är även något som bör arbetas vidare med.  

Tillverkningsritningar för konstruktionen hittas i Bilaga 10. 

4.3.10 Test av det nya konceptet 

För vidare arbete med det valda konceptet utfördes tester återigen med hjälp 

av den testanläggning som fanns tillgänglig på företaget. Det tidigare 

befintliga fjäderpaketet användes i kombination med den förkonstruktion 

som konstruerats. 

Definiera syftet med koncepttest  

Syftet med testerna är att undersöka om det framtagna konceptet är 

applicerbart på den befintliga konstruktionen och om det inköpta 

fjäderpaketet tillsammans med förkonstruktionen klarar av att utföra en 

fullständig öppning. 

Testutförande 

Testet utfördes med hjälp av den befintliga testriggen på företaget. I det 

första skedet gjordes beräkningar för att i det andra skedet testas praktiskt 

för att på så sätt undersöka om verkligheten stämmer överens med teorin. 

Det fullständiga testutförandet och uppställningen presenteras i Bilaga 8 i 

form av en testrapport. 

Reflektera över testresultat 

Efter de utförda testerna framgick det att konceptet fungerar som det skall. 

En fullständig öppning sker samt att denna sker på ett sådant sett att den ej 

skadar konstruktionen eller riskerar att låsa luckorna på grund av att en 

tilltning sker. Problemet är fortfarande att en lösning med fjäder gör så att 

öppningskraften är som störst i början där i själva verket kräver den lägsta 

kraften. Detta medför att luckorna öppnas hårt i början för att vid 

medföringen av sista luckan ha en betydlig lägre kraft. 

Sammanfattning 

Det koncept som arbetades fram och testades klarade av att uppfylla de krav 

som ställdes. Vid demonstration för företagets produktutvecklingsgrupp var 

de oeniga om ett fjäderkoncept är en bra lösning till problemet. Trots att det 

framarbetade konceptet fungerar ansågs det att hela konstruktionen med 

fjäderpaket och utväxling var för klumpigt och platskrävande och är en 

lösning som de ej kommer att arbeta vidare med.  
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4.3.11 Generering av fallviktskoncept 

Klargör problemet 

Då det visade sig att utvecklingsteamet hos uppdragsgivaren (Balco AB) 

inte var enade om att ett koncept som bygger på en fjäder är den optimala 

lösningen kom ett önskemål om att se ifall ett nytt koncept som bygger på 

det befintliga systemet kan genereras. 

De krav och delmål som skall uppfyllas även för detta koncept är de samma 

som beskrivs i kap. 4.3.4. För att hinna inom den satta tidsramen för 

projektet kommer endast ett fåtal koncept att genereras.  

Då den nya processen bryts ned kommer funktionsdiagrammen att se 

likadana ut som de befintliga, figur 4.8 och figur 4.9. Dessa diagram 

används för att generera konceptlösningar som skall uppfylla delmålen 

presenterade i kap. 4.3.4 som berör problemet om hur energilagring och hur 

energin skall omvandlas till rörelseenergi för att möjliggöra en fullständig 

öppning av fönsterluckorna. För att få inspiration gjordes en extern och 

intern sökning för lösningar. 

Söka internt 

Då avgränsningarna för delmålen är desamma är dessa redan satta, och nu 

önskas en vidareutveckling av det befintliga konceptet. Det leder till att 

proceduren med att generera olika lagringsalternativ för energin kan förbises 

och konceptgenereringen kan fokuseras på just koncept med en fallvikt och 

hur energi skall tillföras. 
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För att underlätta och förtydliga den kommande processen utförs en 

brainstormingstabell, tabell 4.9, där olika lösningar till de presenterade 

delproblemen presenteras. Lösningsförslagen är genererade via 

brainstorming. 

Tabell 4.9 : Brainstormingstabell  

Lösningar till att ta 

emot energi 

Lösning till lagring av 

energi 

Lösning till överföring 

av energi 

Handkraft Fallvikt Vajer/stållina 

Efter resultatet av brainstormingen som visas i tabell 4.9  så sorterades vissa 

förslag på lösningar bort direkt då dessa skiljer sig för mycket från det 

befintliga systemet. När det kommer till den systematiska utforskningen så 

kommer problemet med att ta emot energi ske mekaniskt och energin 

kommer komma från handkraft, detta för att få ett koncept som liknar det 

befintliga så mycket som möjligt. Då det befintliga systemet använder sig av 

vajer/stållina för överföring av energi kommer även det nya konceptet att 

använda denna metod för överföring av energi. 

För konceptgenerering av energikälla krävs det ytterligare en nedbrytning av 

problemet. Detta görs i form av att energiprocessen i figur 9 analyseras 

djupare, för att på så vis hitta de nödvändiga delprocesser som krävs, vilket 

görs i figur 4.25. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.25: Analys av energikälla 

De tre delproblemen som är presenterade Figur 4.25 är även i detta fall de 

kategorier som kommer att ligga till grund då en konceptkombinationstabell 

utförs. Då de flesta parametrarna är bestämda kommer 

konceptkombinationstabellen att se ut på följande vis, se tabell 4.10. 

  

Onvandla energi till 

potentiellenergi  

Lagra den 

potentiella energin  

Omvandla den 

lagrade potentiella 

energin till 

rörelseenergi  

Energi 
Energi tillförd på 

fönsterlucka 
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Tabell 4.10: konceptkombinationstabell för fallviktskonceptet 

 

I detta fall är alla lösningskoncepten förutbestämda för respektive 

delproblem. Från tabell 4.10 kommer nu alternativa lösningskoncept att 

genereras genom en kombination av lösningarna på varje delproblem. 
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Fallviktskoncept 1: Utökad blockutväxling 

Tabell 4.11: konceptkombinationstabell för fallviktskoncept 1

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fallviktskoncept 1: Detta koncept bygger på samma principer som det befintliga systemet, det vill 

säga att en fallvikt används för att lagra potentiell energi vid uppspänning av luckorna. För att 

reducera den fallhöjd som behövs använder systemet sig av flera trissor och en mycket tyngre 

fallvikt än det befintliga systemet. Det använder även en profil för att styra så att fallvikten inte 

faller okontrollerat då det önskas att fallvikten skall falla kontrollerat så att inga skador på 

konstruktionen sker. Då höjden är reducerad är det planerat att använda en blockutväxling för att 

kompensera för detta.  

Stolpe i 

befintlig 

konstruktion 

Trissa Stålvajer vidare 

till fönsterlucka 
Trissa i 

fallviktsprofil 

Vajer 

fallviktsprofil 

Trissa i 

fallvikten 

Fallvikt 

Figur 4.26: Fallviktkoncept 1 
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Reflektera över lösningar och processen 

Då uppdragsgivaren önskade en vidareutveckling av det befintliga konceptet 

har endast ett koncept genererats. Då fallviktskoncept 1 är i princip den enda 

möjliga lösningen på en utveckling av det befintliga systemet då den 

använder sig av högre blockutväxling vilket medför så pass lite förändring, 

kommer inte fler koncept att genereras då dessa med stor sannolikhet 

kommer kräva mer förändring av det befintliga konceptet jämfört med vad 

koncept 1 kommer att kräva, därför kommer dessa koncept rankas som 

”sämre” än koncept 1. 

Ett problem som kan uppstå är fallhöjden, då vikten måste öka och 

fallhöjden minska kan storleken på vikten ha stor betydelse då fallhöjden 

reduceras ju större vikten blir. Ifall vikten inte blir tung nog när det tillåtna 

utrymmet i djup och bredd är uppfyllt måste viktens mått öka i höjd och då 

minskar fallhöjden. Detta kan dock undvikas om materialet i vikten ändras 

till ett material med högre densitet. 

4.3.12 Förkonstruktion av fallviktskoncept 

För att genomföra tester av fallviktskonceptet krävs det som i den tidigare 

processen med konceptutvecklingen att en förkonstruktion konstrueras. 

Då konceptet bygger på en blockutväxling krävs det att beräkningar utförs 

för att undersöka vilken utväxling som krävs, således vilken fallhöjd som 

krävs för att utföra en fullständig öppning. 

För att ta reda på vilken utväxling som krävs används en ekvation liknande 

(utväxling) där förhållandet mellan fallhöjden och öppningssträckan 

beräknas. 

Då fallhöjden är begränsad till en luckas höjd används i detta fall 

standardhöjden på luckorna som är 1300 mm. Då hela luckhöjden ej kan 

användas som fallhöjd på grund av platsbrist för själva fallvikten, vilket 

visas i figur 4.27.  
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Därför räknas höjden på fallvikten bort från de 1300 mm och även 50 mm 

för att möjliggöra utrymme för extra trissor: 

ℎ𝑣 = 1300 − 350 − 50 = 900 [𝑚𝑚]    

Där hv= fallhöjd för vikten [mm] 

 

Figur 4.27: Fallhöjd 

Då öppningssträckan, sa, för luckorna är 4500 mm divideras denna sträcka 

med fallhöjden för att erhålla den utväxling som krävs: 

      𝑖 =
𝑠𝑎

ℎ𝑣
=

4500

900
= 5  

  

(Ekv. 21) 

hv 

350 

50 

1300 

(mm) 
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Det leder till att den blockutväxling av trissor behöver utformas på så vis att 

fallvikten rör sig 1/5 av den sträckan som luckorna rör sig. 

För att lösa detta används ett blocksystem enligt figur 4.28: 

 

 

 

Figur 4.28: Blocksystem 1:5 

Den vikt som krävs för att utföra en fullständig öppning blir då istället 5 

gånger större än den befintliga: 

         𝑚2 = 𝑖 × 𝑚1 = 5 × 3.5 = 17,5 [𝑘𝑔]   

Där m1= den vikt som krävs i ett 1:1 förhållande. [kg] 

 m2= den vikt som krävs i ett 1:5 förhållande. [kg] 

 i= utväxlingsförhållande. 

Önskas konceptet användas tillsammans med de luckor med lägst höjd, 850 

mm, blir fallhöjden istället: 

ℎ𝑣850
= ℎ𝑣 − (1300 − 850) = 900 − 450 = 450 [𝑚𝑚]     

Vid denna fallhöjd blir istället utväxlingsförhållandet: 

         𝑖 =
𝑠𝑎

ℎ𝑣850

=
4500

450
= 10     

Detta leder till att vikten som krävs för en fullständig öppning, m3, blir tio 

gånger tyngre än den vikt som krävs vid ett 1:1 förhållande, m1: 

        𝑚3 = 𝑖 × 𝑚1 = 10 × 3.5 = 35 [𝑘𝑔]  
  

              Fallvikt Fallvikt 

(Ekv. 21) 
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Reflektioner 

Det utrymme som finns tillgängligt räcker till en utväxling 1:5. Dock blir det 

svårt att använda sig av detta koncept om luckhöjden minskar. En högre 

utväxling kräver en högre vikt vilket leder till försvårat montage och högre 

belastning på konstruktionen. 

 

Design av förprototyp 

Vid utformandet av förprototypen har en modell skapats i SolidWorks, se 

figur 4.29 som sedan har anpassats efter den befintliga konstruktionen. För 

vidare konstruktion har befintliga och liknande delar använts för att snabbt 

kunna testa om konceptet är genomförbart i verkligheten. Tre trissor i 

överkant samt tre trissor på fallvikten har använts för att möjliggöra en 

utväxling från 1:5. 

 

Figur 4.29: Blocksystem 1:5 

4.3.13 Test av fallviktskoncept 

Vid test av fallviktskoncept 1 har testriggen som använts tidigare återställts 

till sitt ursprungliga läge där den är tänkt att användas med en fallvikt. 

Definiera syftet med koncepttest  

Syftet med testerna är att undersöka om det framtagna konceptet är 

applicerbart på den befintliga konstruktionen samt att den nya och högre 

blockutväxlingen är applicerbar. 
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Testutförande 

Testet utfördes med hjälp av den befintliga testriggen på företaget. I det 

första skedet gjordes beräkningar, som presenteras i kap. 4.3.12, för att i det 

andra skedet testas praktiskt för att på så sätt undersöka om verkligheten 

stämmer överens med teorin. Det fullständiga testutförandet och 

uppställningen presenteras i Bilaga 9 Testrapport Fallvikt 1 i form av en 

testrapport. 

Reflektera över testresultat 

Testerna visar att det är fullt möjligt att använda fallviktsystemet med en 

högre utväxling. Vad som inte togs hänsyn till i beräkningarna var den 

ökade friktionen som uppstår vid den ökade mängden trissor. Detta ledde till 

att ytterligare vikt hängdes på för att få till en korrekt öppning. 

Sammanfattning 

Fallviktkonceptet fungerar på ett bra sätt i det test som utfördes med ett 

förhållande på 1:5. Då det var brist på delar till viktanordningen kunde ej 

högre utväxlingar testas. De problem som författarna anser uppkomma vid 

en högre utväxling är att friktionen ökar ytterligare samt att svårigheter kan 

uppstå att få plats med den ökade vikten som krävs inom de gränsmått som 

finns för frontens bredd och djup. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer det resultat som framkommit av arbetet 

presenteras samt en analys av dessa resultat Resultaten är baserade på 

genomförandet som är beskrivet i kapitel 4. 

Syftet med arbetet är att ta fram ett nytt konceptunderlag som sedan skall 

kunna användas av det tillverkande företaget. Arbetets inriktning har styrts 

av undersökningsfrågan, som lyder: 

Hur skall det nya nödöppningskonceptet utformas för att lösa problemet 

med att utföra en fullständig öppning av fönsterluckorna, vid rökutveckling 

då öppningskonceptets höjd är begränsad till densamma som luckorna? 

Författarna anser att de krav som ställs i undersökningsfrågan uppfylls i 

båda de framtagna koncepten genom att både de framtagna koncepten ryms 

inom den begränsade höjden samt att de även uppfyller de krav som är satta 

av det tillverkande företaget. 

Resultatet presenteras i följande två delar, vilka är uppdelade efter de två 

framtagna koncepten: 
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Fjäderkoncept 

Resultatet för fjäderkonceptet visar att en lösning med en drivfjäder 

kombinerat med en utväxling i form av roterande trummor med varierad 

diameter kan ersätta den nuvarande fallvikten. Detta leder till att 

nödöppningsanordningen för loftgångspartiet ej är lika beroende av 

totalhöjden, som bestäms av höjden på luckorna, då den med det nya 

konceptet kan rymmas inom en höjd på 500 mm, vilket visas i figur 5.1a. 

Den färdiga förprototypen visas i figur 5.1b där den är monterad för test i 

provriggen. 

 För att anpassa växeln efter de fönsterluckor som skall användas kan 

diametern på trummorna justeras vid tillverkning för att således ändra 

utväxlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Figur 5.2: a) Fallviktskoncept b) Förprototyp 

a)  b)  
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Fallviktskoncept 

Resultatet för det utvecklade fallviktskonceptet visar att en ökad utväxling 

på samma sätt som den befintliga fast med en utökning av trissor är en 

genomförbar lösning. Genom att öka utväxlingen från 1:2 till 1:5, möjliggör 

detta att fallhöjden kan reduceras till 900 mm jämfört med de tidigare 2250 

mm. Genom att använda den befintliga hydraul bromsen tillsammans med 

en utökad mängd trissor kan större delar av det befintliga systemet behållas. 

Det framarbetade fallviktkonceptet presenteras med hjälp av figur 5.2 där en 

3D skiss ,utan vajer, tillsammans med en utväxlingsskiss visar hur den 

utväxlade fallviktsprincipen skall fungera. 

 

Figur 5.2: Fallviktskoncept 

Fallvikt 

Trissor 

Hydraul 

broms 

Vajer 
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6. Diskussion och slutsats 

I följande kapitel presenteras den diskussion om det genomförda arbetet 

samt vilka slutsatser författarna kan dra av de framtagna lösningsförslagen. 

Två huvudsakliga diskussioner kommer att presenteras. Dessa är diskussion 

och slutsatser om den metod som använts genom arbetets gång samt om de 

resultat som arbetet gett upphov till. 

6.1 Metod 

Arbetets genomförande har kontinuerligt utförts mot de uppsatta målen och 

samtidigt har produktutvecklingsarbetet med tillhörande undersökningar 

utförts i riktning mot dessa mål. Detta har utförts genom att strukturera 

arbetet och vid varje nytt delmoment och underökning i arbetet och 

kontrollera vad det kan tillföra arbetet samt att det håller sig mot målen.  

Då flertalet källor använts inom samma område anser författarna att 

reliabiliteten för den teori som presenteras är hög. Då endast tester på en och 

samma rigg under liknande omständigheter utförts så är reliabiliteten något 

lägre. Detta för att vissa faktorer som t.ex. vindpåkänningar och 

livslängdstester ej har genomförts på konceptlösningarna utan det har istället 

använts information från tidigare tester utförda på det nuvarande konceptet.  

Förbättring av resultatet skulle kunna ha skett genom att tester utförts med 

varierande storlekar på fönsterluckorna, samt haft möjligheten att simulera 

vindpåkänningar. Detta hade med stor sannolikhet gett ett bättre och mer 

realistiskt resultat då systemet hade varit utsatt för de påkänningar av den 

miljö där systemet kommer att monteras. 

6.2 Resultat 

Företag ofta har sitt eget tillvägagångssätt när det kommer till 

produktutveckling, som är utformat efter deras egen bransch samt vilken typ 

av produkt de erbjuder. Det kan vara stora skillnader mellan ett företags 

tillvägagångssätt jämfört med de teoretiska tillvägagångsätten som 

författarna har utgått ifrån, vilka är presenterade i kapitel 3. På grund av 

detta kan det ifrån ett företags perspektiv anses vara allt för tidskrävande.  

På grund av det tidskrävande arbetet och den tidsavgränsningen som råder 

har författarna enbart valt att fokusera på vissa delar av 

produktutvecklingsfasen. Detta på grund av att hinna så långt som möjligt i 

processen samtidigt som fler än ett koncept arbetas fram för att möjliggöra 

mer än en lösning till problemet.  
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Vilket så var fallet gå grund av att företagets utvecklingsteam var oeniga om 

ett koncept med en fjäder var rätt väg att gå. Därför önskades det av dem att 

en vidarearbetning av det befintliga konceptet utfördes. 

De två förslag på lösningar som tagits fram under arbetets gång är: 

Fjäderkonceptet samt en vidarearbetning av det befintliga fallviktskonceptet. 

Diskussion kring Fjäderkonceptet 

Att använda fjäderkonceptet löser det problem som fallvikten i dagsläget 

medför, det vill säga den fallhöjd som krävs. Med detta koncept ryms 

fjäderpaketet och växeln inom en låg höjd. Nackdelarna med fjäderpaketet 

är att det kan tyckas vara onödigt att använda en så pass kraftig fjäder för att 

sedan begränsa denna genom att applicera en utväxling. Författarna har tittat 

på alternativa fjädrar men problemet som uppkommer av en mindre och 

svagare fjäder är att denna ej kan leverera tillräckligt med kraft under 

öppningsförfarandet. Samtidigt är fjäderpaketet dyrare än det befintliga 

systemet och detta är också något som kan tyckas vara en ekonomisk 

nackdel. En annan nackdel med fjäderkonceptet är att det har en ojämn 

öppningskraft då fjädern är starkast i början av öppningsprocessen för att 

sedan avta mot processens slut. Detta är tvärtemot vad som önskas av 

öppningsprocessen då det erfordras minst kraft i början. 

Fördelarna är att det höjdutrymme som krävs för både fjäderpaketet och 

utväxlingen begränsas av den kombinerade höjden, ca 500 mm. Det medför 

att konceptet är applicerbart på alla storlekar av fönsterluckor som företaget 

erbjuder. En ytterligare fördel är att förspänningen av fjäderpaketet är 

justerbart och kan därför anpassas ytterligare efter vikt och storlek på 

fönsterluckorna. Dessutom kan utväxlingen justeras genom att ändra 

storleken på trummornas respektive diameter vid tillverkningen. Detta 

medför att variation på den kraft som appliceras på fönsterluckan kan 

justeras till den kraft som önskas. 

För att vidareutveckla och förbättra fjäderkonceptet anser författarna att 

flertalet punkter bör utvecklas: 

 Materialval; På grund av en förenklad tillverkning har den 

förprototyp som konstruerats använt det material som 

tillverkningsmaskinerna hos uppdragsgivaren varit förinställda att 

arbeta med. Vid en vidare utveckling av konceptet bör ett material 

som är mer lämpat efter situationen användas, som t.ex. aluminium 

för att motverka korrosion. 

 Konstruktion; Vid konstruerandet av förprototypen utvecklades en 

design enbart för att testa funktionaliteten av konceptet. Därför kan 

konstruktionen förbättras genom att reducera mängden använt 

material samt vidare arbete med att integrera konceptet med den 

befintliga loftgångskonstruktionen. 
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 Kullager och axel; Vid den nuvarande förprototypen används för 

tillfället en genomgående bult som axel för trumman. Vid ett fortsatt 

arbete bör en mer anpassad axel användas för att möjliggöra 

användning av kullager för att reducera friktionen som uppstår 

mellan axel och trumma. 

 

Diskussion kring fallviktskonceptet 

Det koncept som togs fram som en vidareutveckling av det befintliga 

fallviktskonceptet löser även detta problem med fallhöjden genom att ha en 

högre utväxling.  

Fördelen med detta koncept är att utväxlingen är anpassningsbar genom att 

variera antalet trissor som vajern löper genom. Dessutom är den applicerbar 

på den befintliga konstruktionen genom att en liknande fallvikt kan 

användas och därför kan den guideprofil som håller fallvikten på plats 

användas även i detta fall. Samtidigt finns fördelen att befintlig design på 

trissor och motvikt kan användas vilket leder till att prisbilden på konceptet 

är liknande den befintliga. Ytterligare en fördel med fallviktskonceptet är att 

det har en kontinuerlig öppningskraft genom hela öppningsprocessen.  

Nackdelarna som uppkommer är att fallvikten som används måste vara 

betydligt tyngre än den befintliga, närmare 20 kg jämfört med den tidigare 

vikten på 6,2 kg vid en utväxling på 1:5. Vid denna utväxling används 

fortfarande en relativt hög lucka, ca 1300 mm. Ökas utväxlingen ytterligare 

för att rymmas vid en lägre höjd på luckorna ökar vikten snabbt i storlek. På 

grund av att det fortfarande behövs en viss fallhöjd kommer konceptet vara 

svårare att anpassa till de lägsta luckorna som företaget erbjuder, vilka är på 

850 mm. Vid dessa luckor krävs det en teoretisk vikt på närmare 40 kg då 

utväxlingsförhållandet är på 1:10 vid en öppnande sträcka på 4500 mm. 

Detta kan leda till att en mer robust konstruktion krävs för att skador på 

loftgångskonstruktionen ej skall ske. Dessutom blir monteringen mer 

komplex på grund av den extra mängd trissor som skall monteras och den 

dragning av vajer som krävs. 

Möjliga förbättringar som bör utforskas med fallviktskonceptet är: 

 Urspårningsskydd för vajer; Vid de egna testerna som utfördes 

framkom det vid montering av förprototypen att vajrarna hade en 

tendens att hamna i fel spår samt även mellan trissorna. Därför bör 

blocken där trissorna är monterade ha urspårningsskydd för att inga 

problem med fastkilade vajrar skall uppstå. 

 Materialval vid fallvikt; Då det finns begränsat utrymme för 

fallvikten samt att en relativt tung fallvikt används, krävs det vid en 
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högre utväxling, jämfört med det befintliga systemet, att materialet 

som används gärna har en högre densitet än stål. 

 Utformning av fallvikt; För att möjliggöra en högre utväxling och ha 

en så hög fallhöjd som möjligt bör utformningen av fallvikten 

förändras. Om fallvikten utformas på sådant sätt att viktens trissor 

hamnar så lågt som möjligt samtidigt som vikten kan passera de övre 

trissorna kan fallhöjden optimeras betydligt mer. 

Jämförelse av koncepten 

Trots att båda koncepten är genomförbara har de båda sina för och nackdelar 

vilka bör jämföras med varandra. Ur en ekonomisk synvinkel är 

fallviktskonceptet att föredra då det kräver få förändringar i den redan 

existerande loftgångsdesignen förhållandevis till fjäderkonceptet. 

Fjäderkonceptet i sin tur är beroende av fjäderpaketet och trumväxeln där 

fjädern kostar avsevärt mycket mer än fallviktslösningen. Det krävs även en 

förändring i den nuvarande konstruktionen ifall fjäderpaketet skall 

implementeras i nulägets design.  

När det kommer till den höjd som begränsar utrymmet för öppningssystemet 

är fjäderkonceptet att föredra framför fallviktskonceptet. Detta för att 

fjäderkonceptet är kapabelt till att öppna alla typer av storlekar på 

fönsterluckor som uppdragsgivaren erbjuder på grund av dess kompakta 

design. Då modellen på fönsterluckorna närmar sig de mindre 

luckmodellerna som erbjuds behöver fallviktskonceptet en allt större och 

tyngre fallvikt för att genomföra en fullständig öppning. Däremot är bredden 

på fjäderpaketet en faktor som gör att fjädern gärna undviks som lösning på 

problemet då den är betydligt bredare än fallviktskonceptet.  

Det koncept som författarna anser bör användas är fallviktskonceptet då: 

 Det är mer ekonomiskt försvarbart. 

 Inga större förändringar i den existerande designen behöver 

genomföras. 

 En kontinuerlig öppningskraft genom hela öppningsprocessen 

erhålls.  

Dock måste det hållas i åtanke att en tung fallvikt kommer att behövas för de 

mindre luckmodellerna på grund av utväxlingen.  
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Bilaga 1: sid1: (13) 

Ericsson, Forsling 

8.1 BILAGA 1: Tabeller 

Tabell 1: Händelseförloppsmatrismall   s.2 

Tabell 2: Konceptvalsmatris    s.2 

Tabell 3: Konceptpoängsättningsmatris   s.3 

Tabell 4: Behov från kunden    s.4 

Tabell 5: Händelseförloppsmatris 1    s.5 

Tabell 6: Händelseförloppsmatris 2     s.6 

Tabell 7: Händelseförloppsmatris över sekundära användningsfall s.7 

Tabell 8: Sekundära (Mätbara) behov: Accessystem på bröstning s.8 

(Befintlig vägg) 

Tabell 9: Tabell över lösningsförslag på respektive problem  s.9 

Tabell 10: Första koncepturvalet    s.9 

Tabell 11: Relativa vikter     s.10 

Tabell 12: Andra koncepturvalet     s.10 

Tabell 13: Brainstormingstabell    s.11 

Tabell 14: Andra koncepturvalet     s.11 

Tabell 15: Relativa vikter två    s.12 

Tabell 16: Andra koncepturvalet.    s.13 
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Tabell 1: Händelseförloppsmatrismall 

Användarfall 1 

 

Begynnelsevillkor: 

 

Beteende tråd 

System 1 System 2 System 3 

   

   

Slutvillkor: 

 

 

 

Tabell 2: Konceptvalsmatris 

Urvalskriterier Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Kriterium 1 1 0 0 0 0 

Kriterium 2 1 0 - - - 

Kriterium 3 1 0 - - - 

Kriterium 4 1 0 0 - 0 

Kriterium 5 1 0 - - - 

Kriterium 6 1 0 0 0 0 

Kriterium 7 1 0 0 0 0 

Kriterium 8 1 0 0 0 0 

Kriterium 9 1 0 - - - 

Antal +     0 0 0 

Antal 0     5 4 5 

Antal -     4 5 4 

Slutbetyg     -4 -5 -4 

Rangordning           

Fortsätta?   Ja Nej Ja Ja 
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Tabell 3: Konceptpoängsättningsmatris 

Koncepturval               

Urvalskriterier Vikt Koncept 1 Koncept 3 Koncept 4 

    Poäng Relativ poäng Poäng Relativ poäng Poäng Relativ poäng 

Kriterium 1 0,042 3 0,126 2 0,084 1 0,042 

Kriterium 2 0,168 3 0,504 2 0,336 2 0,336 

Kriterium 3 0,064 3 0,192 3 0,192 3 0,192 

Kriterium 4 0,096 3 0,288 2 0,192 2 0,192 

Kriterium 5 0,1785 3 0,5355 2 0,357 2 0,357 

Kriterium 6 0,0315 3 0,0945 3 0,0945 3 0,0945 

Kriterium 6 0,02772 3 0,08316 2 0,05544 1 0,02772 

Kriterium 7 0,02772 3 0,08316 2 0,05544 2 0,05544 

Kriterium 8 0,04158 3 0,12474 3 0,12474 3 0,12474 

Kriterium 9 0,04158 3 0,12474 3 0,12474 1 0,04158 

Kriterium 10 0,03465 3 0,10395 2 0,0693 2 0,0693 

Kriterium 11 0,03465 3 0,10395 3 0,10395 1 0,03465 

Kriterium 12 0,168 3 0,504 3 0,504 3 0,504 

Kriterium 13 0,042 3 0,126 3 0,126 3 0,126 

Total Poäng 0,9979   2,9937   2,41911   2,19693 

Rangordning     1   2   3 

Fortsätta?     Ja   Ja   Nej 
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Tabell 4: Behov från kunden 

Huvudbehov: Delbehov: 

Nödöppningssystemet skall fungera felfritt 

trots påverkan av yttre miljö. 

Nödöppningssystemet skall ej påverkas av is 

och snö 

Nödöppningssystemet skall ej påverkas av 

vind. 

Nödöppningssystemet skall ej påverkas av 

annan eventuell smuts som kan hamna i 

spåren. 

Nödöppningssystemet skall ha en liknande 

livslängd som det nuvarande systemet. 

Nödöppningssystemet skall ha en livslängd på 

min 20 000 öppningscykler 

Metalliska material som används skall vara 

korrosionsfria. 

Gummi- och plastmaterial som används skall 

vara anpassade efter ändamålet. 

Nödöppningssystemet skall ha en liknande 

prisbild som det nuvarande. 

Priset skall ej överstiga 2200 kr mer än det 

befintliga. 

Nödöppningssystemet skall fungera vid 

montering på betongbröstning. 

Systemet skall fungera vid begränsad höjd på 

loftgångspartiet. 

Nödöppningssystemet skall klara av en 

fullständig öppning av fönsterluckorna. 

Fönsterluckorna får ej tilltas och således låsas 

i skenan. 

 Fönsterluckorna får ej fastna på andra sätt. 

Nödöppningssystemet skall vara enkelt att 

montera. 

Konstruktionen skall ej vara onödigt 

komplicerad. 

Nödöppningssystemet skall vara säkert. Konstruktionen skall ej orsaka personskada 
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Tabell 5: Händelseförloppsmatris 1 

Operatören spänner upp stängningsmekanismen 

Begynnelsevillkor: 

1. Luckorna befinner sig i sitt öppna läge och öppningsmekanismen har ingen lagrad 

energi. 

 

Operatör Nödöppningssystem 

Operatören drar luckorna mot sitt stängda 

läge.  

 

 Öppningsmekanismen lagrar energi tillfört 

av operatören. 

Operatören har dragit luckorna hela vägen 

till sitt stängda läge. 

 

 Elektromagneten håller luckorna i sitt 

stängda läge. 

Slutvillkor: 

1. Luckorna befinner sig i sitt stängda läge och öppningsmekanismen har lagrat 

tillförd energi. 
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Tabell 6: Händelseförloppsmatris 2 

Brand- och rökdeckaren aktiverar öppningsprocessen 

Begynnelsevillkor: 

1. Luckorna befinner sig i sitt stängda läge och öppningsmekanismen har lagrat 

tillförd energi. 

 

Brand- och rökvarningssystem Nödöppningssystem 

Brand- och rökvarningssystem känner 

av rök via en optisk givare 

 

Brand- och rökvarningssystem bryter 

strömmen till elektromagneten 

 

 Elektromagneten släpper låsningen av den första 

luckan. 

 Första luckan dras mot sitt öppna läge med hjälp 

av stängningsmekanismens lagrade energi. 

 Medbringaren på första luckan för med sig de 

resterande luckorna när denna passerar dessa. 

Slutvillkor: 

1. Luckorna befinner sig i sitt öppna läge och öppningsmekanismen har ingen tillförd 

energi. 
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Tabell 7: Händelseförloppsmatris över sekundära användningsfall 

Främmande föremål kan hamna i skenorna 

 

Begynnelsevillkor: 

1. Luckorna befinner sig i sitt stängda läge och öppningsmekanismen har lagrat 

tillförd energi. 

 

Brand- och 

rökvarningssystem 

Nödöppningssystem Främmande föremål 

  Främmande föremål befinner 

sig i skenan. 

Brand- och 

rökvarningssystem känner 

av rök via en optisk givare 

  

Brand- och 

rökvarningssystem bryter 

strömmen till 

elektromagneten 

  

 Elektromagneten släpper 

låsningen av den första luckan. 

 

 Första luckan dras mot sitt 

öppna läge med hjälp av 

stängningsmekanismens lagrade 

energi. 

 

  Föremålet låser en av 

luckorna. 

 En av luckorna fastnar.  

Slutvillkor: 

1. Luckorna befinner sig i ett ofullständigt öppningsläge. 
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Tabell 8: Sekundära (Mätbara) behov: Accessystem på bröstning (Befintlig vägg) 

Mätba

r Nr. 

Behov nr. Mätbara 

egenskaper 

Betydelsefakto

r (1-5) 

Enheter 

1  1,2,5,6,11,12,1

3 

Livslängd skall 

vara 20000 cykler 

5 cykler 

2 6,11,13 Systemet skall 

klara av 

vindpåkänningar 

enligt DIN 1055-4 

5 Vindtrycksstötpåkännin

g, q [kN/m2] 

3 7,8,9,12,13 Systemet skall ej 

vara kosta mer än 

3000 SEK/meter + 

nödöppningssyste

m ca 2200 SEK 

3 Kronor, SEK 

4 10,14,16 Fönsterluckornas 

bredd; min: 650 

max: 1100 

5 Millimeter (mm) 

5 10,14,15,16 Fönsterluckornas 

höjd; min: 850 

max: 1800 

5 Millimeter (mm) 

6 10,15,16 Krav på 

öppningsyta: 80 % 

av luckornas area. 

5 Kvadratmeter (m2) och 

% 

7 16 Partiets min höjd: 

1000 

5 Millimeter (mm) 
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Tabell 9: Tabell över lösningsförslag på respektive problem 

Lösningar till att ta emot energi Lösningar till att överföra lagrad energi 

till rörelseenergi 

Manuellt (hand kraft)  Vajer, stållina 

Elmotor: vägguttag och sladd Stag 

Elmotor: batteripaket Hydraulisk cylinder 

Elmotor: Solceller Rep, snöre 

Med hjälp av hydraulisk energi Bält drift 

Vindkraft kätting  

Tryckluft kedjedrift  

Kemisk reaktion   

 

Tabell 10: Första koncepturvalet 

  Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Säkerhet 1 0 0 0 0 

Livslängd 1 0 - - - 

Service 1 0 - - - 

Påverkas ej av omvarande miljö 1 0 0 - 0 

Liknande prisbild 1 0 - - - 

Fullständig öppning 1 0 0 0 0 

Automatisk 1 0 0 0 0 

Minimihöjd 1 0 0 0 0 

Flexibilitet 1 0 - - - 

Antal +    0 0 0 0 

Antal 0    9 5 4 5 

Antal -    0 4 5 4 

Slutbetyg   0 -4 -5 -4 

Rangordning   1 2 3   

Fortsätta?   Ja Ja Ja Nej 
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Tabell 11: Relativa vikter 

 

 

 

Tabell 12: Andra koncepturvalet 

 
  

3 0,8

4 0,4 0,6

5 0,85 0,15

6 0,2 0,2 0,3 0,3

0,5 0,5

7 0,8 0,2

2

1

0,21

1) Livslängd

0,2

16) Vind8) 

Service

9) 

Material

10) 

Specialverktyg

11) 

Materialval

Fo
rm

u
la

=0,21 * 0,8 =0,16*0,4 =0,16*0,6=0,21 * 0,2

Res: 0,042 0,168 0,064 0,096

0,66 0,33

19) Flexibilitet

0,0420,03465

20) Min-höjd14)Vatten 15) Smuts

=0,21*0,66*

0,3

=0,21*0,

66*0,3

=0,21*0,66

*0,2

=0,21*0,6

6*0,2

0,02772 0,02772 0,04158

=0,21*0,85 =0,21*0,15 =0,21*0,33*0,5 =0,21*0,8

0,21

12) 

Tillförlitlig

13) 

Personskada

17) 

Korrosion

18) Får ej låsas

0,21

=0,21*0,33*0,5

2) Pris

7) Tilt6)Väder

0,1680,034650,1785 0,0315

4) Fullständig öppning

0,16

0,04158

3) Säkerhet

21) Max-höjd

=0,21*0,2

0,21

5) Höjdbgräsning

Koncepturval för nödöppningsmekanism

Urvalskritierier Vikt

Poäng Vikt*Poäng Poäng Vikt*Poäng Poäng Vikt*Poäng

Service 0,042 3 0,126 2 0,084 1 0,042

Material 0,168 3 0,504 2 0,336 2 0,336

Specialverktyg 0,064 3 0,192 3 0,192 3 0,192
Materialval 0,096 3 0,288 2 0,192 2 0,192

Tillförlitlighet 0,1785 3 0,5355 2 0,357 2 0,357

Personskada 0,0315 3 0,0945 3 0,0945 3 0,0945

Vatten 0,02772 3 0,08316 2 0,05544 1 0,02772

Smuts 0,02772 3 0,08316 2 0,05544 2 0,05544

Vind 0,04158 3 0,12474 3 0,12474 3 0,12474

Korrosion 0,04158 3 0,12474 3 0,12474 1 0,04158

Får ej låsas 0,03465 3 0,10395 2 0,0693 2 0,0693

Flexibilitet 0,03465 3 0,10395 3 0,10395 1 0,03465

Min-höjd 0,168 3 0,504 3 0,504 3 0,504

Maxhöjd 0,042 3 0,126 3 0,126 3 0,126

Total Poäng 0,9979 2,9937 2,41911 2,19693

Rangordning 1 2 3
Fortsätta? Ja Nej Nej

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 4
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Tabell 13: Brainstormingstabell 

Lösningar till att begränsa 

rörelseenergin 

Lösningar till att överföra den 

begränsade rörelseenergin 

Elmotor: Befintligt elnät Vajer, stållina 

Elmotor: Batteripaket Rep, snöre 

Elmotor: Solcell Bälte 

Växel: Trumma Kätting 

Växel: kugghjul Kedja 

Växel: Blockutväxling  

Broms: Magnet  

Broms: fjäder  

Broms: friktion  

Broms: hydraulisk  

Motvikt  

 

Tabell 14: Andra koncepturvalet 
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Tabell 15: Relativa vikter två 
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Tabell 16: Andra koncepturvalet. 

Koncepturval för nödöppningsmekanism             

Urvalskriterier Vikt Koncept G Koncept D Koncept E Koncept H 

    Ranking Viktpoäng Ranking Viktpoäng Ranking Viktpoäng Ranking Viktpoäng 

Service 0,04 3 0,12 1 0,04 2 0,08 2 0,08 

Material 0,16 3 0,48 3 0,48 2 0,32 1 0,16 

Specialverktyg 0,04 3 0,12 3 0,12 2 0,08 2 0,08 

Materialval 0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 2 0,12 

Tillförlitlighet 0,1615 3 0,4845 2 0,323 3 0,4845 3 0,4845 

Personskada 0,0285 3 0,0855 3 0,0855 3 0,0855 3 0,0855 

Vatten 0,02772 3 0,08316 3 0,08316 2 0,05544 3 0,08316 

Smuts 0,02772 3 0,08316 3 0,08316 2 0,05544 2 0,05544 

Vind 0,04158 3 0,12474 3 0,12474 3 0,12474 3 0,12474 

Korrosion 0,04158 3 0,12474 2 0,08316 2 0,08316 3 0,12474 

Får ej låsas 0,03465 3 0,10395 2 0,0693 3 0,10395 3 0,10395 

Flexibilitet 0,03465 3 0,10395 3 0,10395 4 0,1386 4 0,1386 

Min-höjd 0,16 3 0,48 3 0,48 3 0,48 4 0,64 

Max-höjd 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Komplexitet 0,03 3 0,09 3 0,09 2 0,06 2 0,06 

Kraftreglering 0,07 3 0,21 2 0,14 4 0,56 4 0,28 

Total Poäng 0,9979   2,9937   2,60597   2,95133   2,74063 

Rangordning     1             

Fortsätta?     Ja   Nej   Nej   Nej 
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8.2 BILAGA 2: Vind- och utmattningstester 

Vindtest     s.2 

Utmattningstest    s.8 
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8.3 BILAGA 3: Genererade koncept vid brainstorming 1 

Koncept 2: Uppspänning av fjäder via elmotor kopplad till befintligt elnät      s.2 

Koncept 3: Uppspänning av fjäder via elmotor kopplad till ett batteri              s.3 

Koncept 4: Uppspänning av fjäder via elmotor kopplad till ett solcellspaket    s.4 
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Koncept 2: Uppspänning av fjäder via elmotor kopplad till befintligt elnät. 

Tabell 1: konceptkombinationstabell för koncept 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mottagning av 

energi 

Lagring av energi Överföring av 

lagrad energi 

Elmotor: Vägguttag Vajer, stållina 

Rep, snöre 

Bälte 

Kätting 

Kedja 

Mekanisk drivfjäder 

Elmotor: Solceller 

 

Elmotor: Batteri 

 

Handkraft 

Koncept 2: Även detta koncept bygger på användning av det fjäderpaket som tidigare 

inhandlats av företaget. Som i koncept 1 löper en vajer som via en trissa gör vinkeländring för 

att kunna monteras i fönsterluckan.  

För att tillföra och sedan lagra denna energi i fjädern så används en elmotor som via ett bälte 

spänner upp fjädern vilket tillåter luckorna att placeras i sitt stängda läge för hand utan 

kraftpåkänningar från fjädern. Elmotorn i sin tur måste vara kopplad via sladd till befintligt 

elnät.  

 

Stålvajer vidare till 

fönsterlucka. Trissa 

Fjäderpaket, med 

drivfjäder i 

vajertrumma. 

Stolpe i befintlig 

konstruktion 

Elmotor med bältdrift, som 

spänner upp fjädertrumman.  

Sladd som förser elmotorn 

med elektricitet. 

Figur 4.3.4.7: Koncept 2 
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Koncept 3: Uppspänning av fjäder via en elmotor kopplad till ett batteri. 

Tabell 2: Konceptkombinationstabell för koncept 3 



 

Bilaga 3: sid4: (4) 

Ericsson, Forsling 

 Koncept 4: Uppspänning av fjäder via en elmotor kopplad till ett batteri. 

Tabell 3: Konceptkombinationstabell för koncept 4 



 

Bilaga 4: sid1: (4) 

Ericsson, Forsling 

8.4 BILAGA 4: Motivering för vägning 

Motivering för urvalskriterium   s.2 
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Motivering för urvalskriterium: 

 

1) Livslängd: Denna huvudkategori är en sammanfattning av de kravs som 

är satta ångande antalet cykler konceptet skall klara av att utföra. Den är 

sedan uppdelad i två underkategorier: 

 

 Service: Från kravspecifikationen framgår det att konceptet skall 

vara lättåtkomlig för service samt att den skall vara lätt att 

montera. Dessa två krav är sammanfattade till en och samma 

underkategori. 

 

 Material: För att konceptet skall klara av den livslängd som kravet 

anger krävs det att korrekta material väljs. 

Vid vägning mellan service och vilket material som används anses 

det efter  en analys att valet av material väger betydligt mer då denna 

underkategori har större inverkan på livslängden. Brister materialet 

riskerar hela konstruktionen att haverera medan en försvårad service 

leder till sämre funktion. 

 

2) Pris: För att det slutgiltiga konceptet skall vara lönsamt att applicera bör 

priset vara inom samma ram som det befintliga konceptet. För att 

tillgodose de specificerade kraven delas denna kategori upp i två 

underkategorier: 

 

 Specialverktyg: Om det vid montering och underhåll krävs 

specialtillverkade/inköpta verktyg ökar kostnaden. 

 

 Materialval: Används det onödigt dyra eller överflödiga material bidrar 

detta till att kostnaden av produkten ökar.  

Vid vägning mellan dessa två underkategorier anser författarna att vikten 

av vilka material som används väger något mer än om specialverktyg är 

nödvändiga.  

 

3) Säkerhet: Då konceptet är tänkt att användas i en säkerhetsanordning är 

det viktigt att koncept som skall jämföras tar hänsyn till detta. För att 

specificera närmare kommer följande underkategorier användas: 

 

 Tillförlitlighet: Konceptet skall fungera på ett sådant sätt att det är 

tillförlitligt i alla tänkbart uppkomna situationer. 

 

 Personskada: Konceptet skall ej riskera att orsaka personskada vid 

underhåll eller användning. 
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Då konceptet är tänkt att användas i en säkerhetsanordning för 

utrymningsvägar i byggnader anser författarna att det ligger till störst vikt att 

systemet fullföljer en fullständig öppning. Där av den betydlig högre vikten 

på denna kategori.  

 

4) Fullständig öppning: Att utföra en fullständig öppning är en av de viktigaste 

kategorierna då detta är en av huvudfunktionerna som skall utföras  

Underkategorier: 

 

 Väder: Öppningen av systemet skall klaras av trots 

påkänningar av vädret. 

 Tilta: Öppningshastigheten får ej vara så pass hög att det 

medför att den kopplade fönsterluckan kan tilta och således 

fastna. 

 

Väder är sedan uppdelat i ytterligare underkategorier: 

 Vatten: Systemet skall klara av vatten i form 

av regn, kondens m.m. 

 Smuts: Systemet skall klara av påkänningar i 

form av smutspartiklar. 

 Vind: En fullständig öppning skall klaras av 

trots vindpåkänningar. 

 Korrosion: Öppningsmekanismen skall 

konstrueras på så sätt att risken för korrosion 

är liten. 

Vägning mellan dessa anser författarna att det är 

viktigast att ta hänsyn till vindpåkänningar och 

korrosion då dessa fenomen anses kunna göra störst 

påverkan. 

 

 Tilta är sedan uppdelad enligt följande: 

 

 Får ej låsas: Luckan får ej påverkas av sådan 

kraft att den tiltar och låser sig. 

 Flexibilitet: öppningsmekanismen skall vara 

flexibel så att kraften kan regleras för att på så 

sätt möjliggöra användandet av fönsterluckor 

med olika vikt och storlek. 

5) Höjd begränsning , Då kravet är att det nya konceptet skall rymmas inom en 

begränsad höjd kommer denna kategori delas upp i två underkategorier: 
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 Min-höjd: Konceptet skall rymmas inom den lägsta höjden 

på modell av fönsterluckor. 

 Max-höjd: Konceptet skall rymmas under den högsta 

modellen av fönsterlucka. 

Då konceptet bör vara flexibelt är det viktigast att det kan 

rymmas under den lägsta modellen av fönsterluckor som 

tillverkaren erbjuder. 



 

Bilaga 5: sid1: (8) 

Ericsson, Forsling 

8.5 BILAGA 5: Testrapport för test av Koncept 1 

Testrapport för test av Koncept 1    s. 2 
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Testrapport: Öppningsförfarande med 

användning av ”Koncept 1” 

Datum:  2016-03-29 

Utförd av: Linus Ericsson 

 Robert Forsling  
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Sammanfattning 

 

För att undersöka om det framtagna konceptet är lämpligt att använda samt 

undersöka hur det valda fjäderpaktet klarar av att öppna fönsterluckorna 

utfördes tester. Efter beräkningar och ett avbrutet test blev resultatet att 

fjädern ej är lämplig att användas som den är. Det medför att en begränsning 

av fjäderns kraft krävs för att klara av en öppning som ej skadar 

konstruktionen. 
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1. Inledning 

I denna del kommer det kort förklaras om bakgrunden till varför de tester 

som genomförts gjorts samt vilken metod och material som använts. 

1.1 Bakgrund 

För att i ett tidigt skede undersöka om det koncept som arbetats fram som 

det primära arbetskonceptet klarar av att öppna luckorna är det nödvändigt 

att utföra tester för att undersöka om verkligheten stämmer överens med de 

teoretiska beräkningar som utförts.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med testerna är att undersöka om det valda konceptet är applicerbart 

på den nuvarande konstruktionen samt att undersöka om öppningsprocessen 

sker på ett acceptabelt sätt. 

Frågeställningen för testerna som utförs är följande: 

 Klarar fjädern av att utföra en fullständig öppning? 

 Ifall fjädern klarar av att utföra en fullständig öppning, är fjädern 

förstark? 

De krav som ställs på det framtagna konceptet vid detta test är: 

 Systemet skall klara att utföra en fullständig öppning. 

 Konceptet skall icke kräva en höjd som är högre än vad den minsta 

dimensinonen på lucka vilket är 850 mm. 

1.3 Metod  

Testet utfördes genom att först göra beräkningar och sedan testa och 

bekräfta att beräkningarna stämmer.  

Testet utformades på följande sätt. Det införskaffade fjäderpaketet 

monterades fast på det befintliga systemet. Fjädern placerades så att 

höjdkravet uppfylldes. Vajern från fjäderpaketet fästes sedan i lucka 

nummer ett (1), vilket är öppningsluckan som sedan drar med sig resterande 

luckor då den passerar dessa tills det att en fullständig öppning skett. 

Fördelarna med denna metod är att den simulerar den situation som systemet 

kommer användas i väldigt bra. En nackdel är dock att vindpåkänningarna 

som kan komma att äga rum där systemet är placerat inte simulerats under 

detta test. Men då ett tidigare test har simulerats med hänsyn till vind 
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kommer information om hur mycket vinden påverkar att hämtas från detta 

test. Se appendix flugsvamp 

1.4 Material 

Det material som används är den befintliga testriggen samt den fjäder som är 

införskaffad med ändamål att ersätta det befintliga systemet.  
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2. Resultat 

Beräkningar: 

Som beräkningarna bekräftade så klarade fjäderpaketet av att utföra en 

fullständig öppning. Dock drog fjädern med en mycket större kraft än vad 

som är nödvändigt. Detta resulterade i att fönsterna experimentet aldrig 

utfördes fullständigt i den mån att systemet aldrig var fullständigt stängt. 

Detta var på grund av att redan efter att vajern från fjädern blivit utdragen 

till ca 2,5 meter av de 5,5 meterna som var tänkt, fick fönsterluckorna en 

alldeles för hög hastighet och testriggen riskera att förstöras. 

3. Diskussion 

Som testet tydligt visar så klarade fjäderpaketet att utföra en fullständig 

öppning dock med för hög hastighet. Då fjädern är dimensionerad för att 

klara att öppna branddörrar vars vikt är upp till 800 kg kan det tyckas att den 

är överdimensionerad då fönsterluckorna i detta system inte överstiger 100 

kg. Det är dock nödvändigt att använda sig av en överdimensionerad fjäder 

på grund av att öppningssträckan är så lång. För att lösa problemet med 

öppningshastigheten på fönsterluckorna kan man installera förslagsvis en 

broms eller ett växelpaket, en kombination av båda dessa förslag är också en 

möjlighet. 
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8.6 BILAGA 6: Utökade koncept 

Koncept A: Skivbroms    s.2 

Koncept B: Fjädermotstånd   s.3 

Koncept C: Rembroms    s.4 

Koncept D: Spännmutter    s.5 

Koncept E: Kedjeutväxling   s.6 

Koncept F: Hydrauliskt motstånd   s.7 

Koncept H: Magnetbroms    s.8 

Koncept I: Blockutväxling    s.9 
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Koncept A: Skivbroms 

Tabell 1: Konceptkombinationstabell för koncept A.  

 

 

 

 

 

Koncept A: Detta koncept bygger på att en förlängd vajer från fjäderpaketet dras runt en 

trumma där trumman i sin tur är bromsad med hjälp av en skivbroms. 

Stolpe i 

befintlig 

konstruktion 

Stålvajer 

vidare till 

fönsterlucka 
Trissa 

Friktionsbroms 

Trumma 

Fjäderpaket 

Friktionsbroms 

Bromsskiva 

Figur 1: Koncept A 
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Koncept B: Fjädermotstånd 

Tabell 2: Konceptkombinationstabell för koncept B. 

 

Koncept B: Det befintliga fjäderpaketet bromsas med hjälp av ytterligare en fjäder. På så sätt bromsas 

rotationen i trumman upp samt att en mer jämn kraft över hela arbetsmomentet erhålls. 

 

Stolpe i befintlig 

konstruktion 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka 
Trissa 

Fjäderpaket, 

med drivfjäder i 

vajertrumma. 

Motståndsfjäder 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka 

Trumma 

Motståndsfjäder 

Figur 2: Koncept B 
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Koncept C: Rembroms 

Tabell 3: Konceptkombinationstabell för koncept C. 

 
 

  

Koncept C: Detta koncept bygger på att en förlängd stållina dras runt en trumma och sedan vidare ut 

till fönsterlucka. Extra trumman i sin tur är bromsad med en rembroms för att reglera den kraft som 

kommer påverka fönsterluckorna.  

Stolpe i 

befintlig 

konstruktion 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka 

Trissa 

Rembromsfäste 

 

bromsskiva 

Fjäderpaket 

Rem 

Trumma 

Figur 3: Koncept C 
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Koncept D: Spännmutter 

Tabell 4: Konceptkombinationstabell för koncept D. 

 
 

 

 

 

  

  

Koncept D: Detta koncept bygger på användning av fjäderpaketet där vajern har förlängts och dragits 

runt ytterligare en trumma. Den införda trumman är i sin tur fäst med två spännmuttrar, en på vardera 

sida, så att det finns möjlighet för att spänna dessa för att reglera den friktion som trumman utsättsför. 

Detta för att kunna styra över hur mycket kraft som kommer att påverka luckorna vid öppning. 

Stolpe i befintlig 

konstruktion. 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka. 
Trissa. 

Trumma 

Fjäderpaket 

Spännmutter 
Spännmutter 

 

Spännmutter 

Figur 4: Koncept D 
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Koncept E: Kedjeutväxling 

Tabell 5: Konceptkombinationstabell för koncept E. 

 
 

 

 

 

  

  

Koncept E: Utväxlingen sker genom att kugghjul och de två trummorna har olika diametrar vilket leder till att 

kraft och rotationshastighet förändras. Kraftöverföringen mellan kugghjulen sker i sin tur med hjälp av en kedja. 

Vajer  

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka 

Trissa 

Stolpe i befintlig 

konstruktion 

Fjäderpaket 

Kedja 

Kugghjul 

Vajertrumma 

Figur 5: Koncept E 

 



 

Bilaga 6: sid7: (9) 

Ericsson, Forsling 

 

Koncept F: Hydrauliskt motstånd 

Tabell 6: Konceptkombinationstabell för koncept F. 

 
 

  

Koncept F: Detta koncept bygger på användning av hydrauliska motstånd som vajern löper igenom. 

Dessa motstånd är rotationsriktnings beroende vilket betyder att motståndet endast är aktivt under 

stängningsfasen. Beroende på vilken kraft som önskas kan antalet hydrauliska varieras samt att varje 

motstånd kan justeras manuellt.  
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Figur 6: Koncept F 
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Koncept H: Magnetbroms 

Tabell 7: Konceptkombinationstabell för koncept H. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Koncept H: Detta koncept bygger på användning av fjäderpaket med en förlängd vajer som lindas 

runt en trumma och sedan vidare till fönsterlucka. I trumman sitter det fäst en magnetbroms för att 

reglera den kraft som kommer att påverka luckorna.  

Stolpe i befintlig 

konstruktion. 

Stålvajer vidare 

till fönsterlucka. Trissa. 

Trumma.  

Magnetbroms 

Fjäderpaket 

Trumma 

Magnetbroms 

Figur 7: Koncept H 
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Koncept I: Blockutväxling 

Tabell 8: Konceptkombinationstabell för koncept I. 

 
 

 

 

 

 

 

Koncept I: Detta koncept bygger på att vajern från det befintliga fjäderpaketet integrerar med en blockutväxling. 

När luckorna öppnas pressar vajern, vilken är fäst i luckorna, upp trissorna mot stolpen överkant. Detta 

motverkas av fjäderpaketet vilket leder till att fjäderpaketet vill pressa ned trissorna igen som leder till att 

luckorna återigen öppnas. Utväxlingen sker genom att antal önskade trissor används. 
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Figur 7: Koncept H 
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8.7 BILAGA 7: Produktinformation 

DICTATOR Spring rope pulley   sid. 2  
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Figur 1: Fjäderpaket 160 -320 N 
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Figur 2: Fjäderpaket 160 -320 N   
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8.8 BILAGA 8: Testrapport för test av Koncept G 

Testrapport: Öppningsförfarande med användning av ”Koncept G”              s.2  
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Datum:  2016-03-29 

Utförd av: Robert Forsling 

 Linus Ericsson 

Testrapport: Öppningsförfarande med 

användning av ”Koncept G” 
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Sammanfattning 

 

För att undersöka om det framtagna konceptet är lämpligt att använda samt 

undersöka hur det valda fjäderpaktet klarar av att öppna fönsterluckorna 

utfördes tester. Efter beräkningar och ett avbrutet test blev resultatet att 

fjädern ej är lämplig att användas som den är. Det medför att en begränsning 

av fjäderns kraft krävs för att klara av en öppning som ej skadar 

konstruktionen. 
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1. Inledning 

 

I denna del kommer det kort förklaras om bakgrunden till varför de tester som 

genomförts gjorts samt vilken metod och material som använts. 

 

1.1 Bakgrund 

För att i ett tidigt skede undersöka om det koncept som arbetats fram som 

det primära arbetskonceptet klarar av att öppna luckorna är det nödvändigt 

att utföra tester för att undersöka om verkligheten stämmer överens med de 

teoretiska beräkningar som utförts.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med testerna är att undersöka om det valda konceptet är applicerbart 

på den nuvarande konstruktionen samt att undersöka om öppningsprocessen 

sker på ett acceptabelt sätt. 

Frågeställningen för testerna som utförs är följande: 

 Klarar fjädern av att utföra en fullständig öppning då trumväxeln 

installerats? 

 Ifall fjädern klarar av att utföra en fullständig öppning, är det inom 

samma tidsram som det existerande systemet (ca 8 sekunder)? 

De krav som ställs på det framtagna konceptet vid detta test är: 

 Systemet skall klara att utföra en fullständig öppning. 

 Konceptet skall icke kräva en höjd som är högre än vad den minsta 

dimensinonen på lucka vilket är 850 mm. 

 Systemet skall förse luckorna med kraft som ligger mellan 30-40 

Newton. 
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1.3 Metod  

 

Testet utfördes genom att först göra beräkningar och sedan testa och 

bekräfta att beräkningarna stämmer.  

Testet utformades på följande sätt. Det införskaffade fjäderpaketet 

(markerad med en kvadrat i figur 1) monterades fast på det befintliga 

systemet. Fjädern placerades så att höjdkravet uppfylldes, därefter 

monterades trumväxeln (Markerad med en cirkel i figur 1). Trumväxeln 

placerades mellan fjädern och den trissa (markerad med en pil i figur 1) som 

leder vajern ut mot fönsterluckorna se figur 1. Vajern från fjäderpaketet 

fästes sedan i trumväxeln och då på trummans minsta diameter. En ny vajer 

fästes sedan vid trummans stora diameter och i lucka nummer ett (1), vilket 

är öppningsluckan som sedan drar med sig resterande luckor då den passerar 

dessa tills det att en fullständig öppning skett.  

 

 
 

 

Fördelarna med denna metod är att den simulerar den situation som systemet 

kommer användas i väldigt bra. En nackdel är dock att vindpåkänningarna 

som kan komma att äga rum där systemet är placerat inte simulerats under 

detta test. Men då ett tidigare test har simulerats med hänsyn till vind 

Figur 1: Bild på monterat testkoncept 
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kommer information om hur mycket vinden påverkar att hämtas från detta 

test, se bilaga 2 

 

1.4 Material 

Det material som används är den befintliga testriggen, den fjäder som är 

införskaffad med ändamål att ersätta det befintliga systemet, samt 

växeltrumman.  

2. Genomförande 

När alla involverade komponenter var monterade på provriggen testades 

systemet först utan förspänning och sedan med den beräknade 

förspänningen.  

Utan förspänning. 

 

Då systemet var fullt monterat och utan förspänning stängdes 

fönsterluckorna och hålls på platts av elektromagneten. För att sedan 

undersöka om fjädern utan förspänning klarade av att utföra en fullständig 

öppning bröts strömmen till elektromagneten och en öppning påbörjas. 

Precis som beräkningarna bekräftade krävs en större kraft än den som 

fjädern förser utan förspänning då fönsterluckorna inte öppnades 

fullständigt. 

Med förspänning. 

 

Då systemet och uppställningen testats så att allting var rätt monterat och 

funktionellt förspändes fjädern med tre (3) varv som framgick av 

beräkningarna. När förspaningen vad gjord så utfördes testet ytterligare en 

gång och denna gång blev resultatet som beräknat. En fullständig öppning 

ägde rum inom samma tidsram som det befintliga systemet. 

3. Resultat 

Beräkningar: 

Som beräkningarna bekräftade så klarade fjäderpaketet av att utföra en 

fullständig öppning då trumväxeln installerats.  Dock drog fjädern med en 

lägre kraft än nödvändigt då fjädern inte var förspänd, för att korrigera 

kraften så att en fullständig öppning sker inom de satta ramarna behövdes 

fjädern förspännas med tre (3) varv.  Då förspänningen utförts resulterade 

detta i att alla kraven och målen för testet var uppfyllda. Detta betyder att 

systemet klarade av att utföra en öppning på samma tidsram som det 

befintliga systemet vilket är ca 8 sekunder. För att en öppning skall ske på 
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denna tid krävs en kraft på luckorna som motsvarar 30-40 newton vilket 

innebär att det kravet också är uppfyllt.  

4. Diskussion 

Som testet visar så klarade systemet att utföra en fullständig öppning med 

det installerade utväxlingssystemet, dock var en förspänning av fjädern 

tvunget att äga rum. Då fjädern är dimensionerad för att klara att öppna 

branddörrar vars vikt är upp till 800 kg kan det tyckas att den är 

överdimensionerad då fönsterluckorna i detta system inte överstiger 100 kg. 

Anledningen till att denna fjäder används är öppningssträckan. Hade 

öppningssträckan varit kortare hade en klenare fjäder kunnat användas som 

är mer lämpad för situationen men detta är för tillfället ingen möjlighet.  

Anledningen till att fjädern inte klarar av att öppna utan förspänning är på 

grund av diameterskillnaden på växeltrumman. På grund av hur växeln 

fungerar finns det stora möjligheter att justera de båda diametrarna så att rätt 

kraft fås ut i luckorna beroende på deras storlek och egenvikt.  

 

 



 

 
 

 

8.9 BILAGA 9: Testrapport för test av fallviktskoncept 1 

Testrapport: Öppningsförfarande med användning av ”Fallviktskoncept 1” s.2  
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Datum:  2016-03-29 

Utförd av: Robert Forsling 

 Linus Ericsson 

Testrapport: Öppningsförfarande med 

användning av ”Fallviktskoncept 1” 
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Sammanfattning 

 

För att undersöka om det framtagna konceptet är lämpligt att använda samt 

undersöka hur det valda fjäderpaketet klarar av att öppna fönsterluckorna utfördes 

tester. Efter beräkningar och ett avbrutet test blev resultatet att fjädern ej är lämplig 

att användas som den är. Det medför att en begränsning av fjäderns kraft krävs för att 

klara av en öppning som ej skadar konstruktionen. 
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1. Inledning 

I denna del kommer det kort förklaras om bakgrunden till varför de tester som 

genomförts gjorts samt vilken metod och material som använts. 

1.1 Bakgrund 

För att i ett tidigt skede undersöka om det nya fallviktskoncept som arbetats fram 

klarar av att öppna luckorna är det nödvändigt att utföra tester för att undersöka om 

verkligheten stämmer överens med de teoretiska beräkningar som utförts.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med testerna är att undersöka om det utvecklade fallviktskonceptet är 

applicerbart på den nuvarande konstruktionen samt att undersöka om 

öppningsprocessen sker på ett acceptabelt sätt. 

Frågeställningen för testerna som utförs är följande: 

 Klarar fallvikten av att utföra en fullständig öppning då vikten höjts och en 

utväxling med trissor implementerats? 

 Ifall fallvikten klarar av att utföra en fullständig öppning, är det inom samma 

tidsram som det existerande systemet (ca 8 sekunder)? 

De krav som ställs på det framtagna konceptet vid detta test är: 

 Systemet skall klara att utföra en fullständig öppning. 

 Konceptet skall icke kräva en höjd som är högre än vad den minsta 

dimensinonen på lucka vilket är 850 mm. 

 Systemet skall förse luckorna med kraft som ligger mellan 30-40 Newton. 
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1.3 Metod  

Testet utfördes genom att först göra beräkningar och sedan testa och bekräfta att 

beräkningarna stämmer.  

Testet utformades på följande sätt. Den införskaffade viktens (markerad med en 

rektangel i figur 1) botten placerades vid höjdbegränsningen (d.v.s. luckans botten 

vilket i detta fall gav en fallhöjd på 900 mm). Därefter monterades de antal trissor 

som var nödvändiga vilket i detta test var tre (3) trissor i fallspårets överkant 

(markerade med en cirkel i figur 1) och tre (3) trissor i fallvikten. Därefter drogs 

vajern över respektive trissor tills det att rätt utväxling var uppnådd vilket i detta test 

var 1:5, det betyder att vajern drogs runt 5 trissor totalt för att sedan fästas i 

fallspårets övre kant (markerat med pil i figur 1). Den andra änden av vajern fästes 

sedan i lucka numer ett (1), vilket är öppningsluckan som sedan drar med sig de 

resterande luckorna.  

 

 

Figur 1:Fallviktskoncept 

Fördelarna med denna metod är att den simulerar den situation som systemet 

kommer användas i väldigt bra. En nackdel är dock att vindpåkänningarna som kan 

komma att äga rum där systemet är placerat inte simulerats under detta test. Men då 
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ett tidigare test har simulerats med hänsyn till vind kommer information om hur 

mycket vinden påverkar att hämtas från detta test, se bilaga 2 

1.4 Material 

Det material som används är den befintliga testriggen, ett antal trissor av samma 

modell som i det befintliga systemet samt en fallvikt som är uppbyggd på samma vis 

som i det befintliga systemet.  

2. Genomförande 

När alla involverade komponenter var monterade på provriggen testades systemet 

med en lättare vikt för att se så att allting fungerade som tänkt, därefter monterades 

den beräknade vikten på. 

Med beräknad vikt. 

 

Då systemet och uppställningen testats så att allting var rätt monterat och funktionellt 

monterades hela fallvikten på. När detta var gjort så fördes luckorna till sitt stängda 

läge för att sedan hållas på plats av elektromagneten. Då strömmen till 

elektromagneten bröts så påbörjades öppningsprocessen och en fullständig öppning 

skedde inom den satta tidsramen vilket var ca 8 sekunder.  

3. Resultat 

Beräkningar: 

Som beräkningarna bekräftade så klarade fallvikten med en utväxling på 1:5 av att 

utföra en fullständig öppning. För att en öppning skall ske på en tidsram av 8 

sekunder krävs en kraft på luckorna som motsvarar 30-40 newton vilket innebär att 

det kravet också är uppfyllt.  

4. Diskussion 

Som testet visar så klarade systemet att utföra en fullständig öppning med det 

installerade blockutväxlingssystemet. Dock krävs det en väldigt stor vikt för att 

systemet skall kunna öppna de små luckorna förhållande vis till de stora luckorna. En 

annan aspekt som visade sig var att friktionen i vardera trissa hade större inverkan än 

först tänkt då den försummades vid beräkningarna.  
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Trummutväxling    sid. 2 
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