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Sammanfattning 

EW26 är ett examensprojekt som genomförts av studenterna Jessica Blomberg, Sara Danielsson och 

Mikael Johansson på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad under läsåret 2010-

2011. Projektet har genomförts i ett nära samarbete med Ergosafe AB. 

Ergosafe som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor befinner sig i en expansionsfas och 

önskar utöka sitt produktsortiment. Företaget har identifierat ett behov av stora fönsterpartier som 

löper i vertikal riktning. Då den drivanordning företaget använder sig av idag är begränsad till både 

storlek och tyngd av glaspartier har projektgruppen utvecklat ett nytt elektriskt drivsystem för större 

och tyngre vertikalgående fönsterpartier.  

Den nyutvecklade drivanordningen är linjärstyrd och bygger på en skruvprincip som medför ett 

säkert och flexibelt fönstersystem. Drivanordningen är också helt integrerad i fönstersystemets 

sidoprofiler vilket är en stor fördel ur designsynpunkt.  

EW26 passar utmärkt som fönstersystem i restaurangmiljöer för att göra det möjligt att öppna upp 

mellan inomhusmiljö och uteservering. Systemet har också en given plats i VIP-loger anslutna till 

arenor. Med de öppningsbara partierna ges möjligheten att kombinera en lugn miljö för middagar 

och konferenser med atmosfären vid match eller konsert.  

 

Produkten EW26 möjliggör för Ergosafe att i framtiden expandera som företag och erbjuda kunder 

anpassade helhetslösningar efter önskemål. 
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Abstract 

EW26 is a Bachelor thesis carried out by students, Jessica Blomberg, Sara Danielsson and Mikael 

Johansson, during the academic year 2010-2011 at the Innovation Engineering Program of Halmstad 

University. The project was conducted in close cooperation with Ergosafe AB. 

Ergosafe develops, manufactures and sells electric sliding windows. Due to the company’s current 

expansion phase they want to increase their product range. The company has identified a need for 

large windows that moves vertically. The driving device the company uses today is limited to both 

size and weight of the glass sections. Therefore, the project team has developed a new electric 

driving device for larger and heavier sliding windows. 

The newly developed device is linear-driven and based on a screw principle, which makes the 

window system safe and flexible. The driving device is also fully integrated in side profiles of the 

window, which gives a greater advantage from a design point of view.  

EW26 is a perfect window system in restaurant environments which facilitates openings between 

indoor and outdoor seating. The system also has a natural place in VIP lounges in sports arenas.  The 

opening sections offer the opportunity to combine a tranquil setting for dinners and conferences 

with the atmosphere surrounding a football game or a concert.  

The EW26 enables Ergosafe to expand their business and offer customized client solutions in the 

near future. 
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Förord 

Under tredje året för studenterna på Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad skall ett 
examensarbete inom nyproduktutveckling genomföras. Detta för att knyta teoretisk kunskap till 

praktisk inom produktutveckling och för att på bästa sätt förbereda studenten inför arbetslivet. 

 

Studentgruppen, som består av tre personer, har i samarbete med företaget Ergosafe AB under 

hösten 2010 och våren 2011 utvecklat en ny drivanordning till ett vertikalgående fönstersystem. 

Examensarbetet som omfattar 22,5 högskolepoäng har innehållit de processer som krävs för att ta en 

idé till fysisk produkt. Allt från idégenerering, problemlösning, framtagning av konstruktionsunderlag, 

beräkningar och prototyptillverkning har genomförts. Studieåret som gått har varit utmanande och 

rymt både med och motgångar, vilket gett oss studenter värdefulla kunskaper och erfarenheter som 

vi tar med oss i kommande yrkesliv. 
 

Denna rapport omfattar utvecklingsprocessen av drivanordningen till EW26 och beskriver bakgrund, 

metodval, arbetsgång, resultat samt vidareutveckling och affärssystem. 

 

Vi vill tacka Fredrik Johansson och Mårten Johansson samt medarbetare på Ergosafe för ett fint 

samarbete. Stort tack också till handledare Jonas Rundquist för vägledning samt till övriga som bistått 

med kompetens och som stöttat oss för att nå ett bra resultat. 
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1. Inledning 
Följande kapitel behandlar projektets bakgrund, syfte, mål samt avgränsningar. Här beskrivs också 

uppdragsgivaren och projektet. 

1.1 Bakgrund 

Ergosafe AB tillverkar eldrivna skjutluckor som löper både horisontellt och vertikalt. Företaget 

befinner sig i en expansionsfas och önskar därför bredda sitt produktsortiment. I dagsläget har 

Ergosafe ett fungerande system för eldrivna skjutluckor, men detta är till stor del begränsat vad 

gäller storlek och tyngd av fönsterpartier. Ett tydligt behov av stora fönstersystem som arbetar med 

en vertikal rörelse har identifierats av företaget. Tänkbara objekt för denna typ av produkt är 

restauranger som önskar öppna upp mellan inomhusmiljö och uteservering och köpcentrum som vill 

skapa ett behagligt inomhusklimat under sommarhalvåret. Behov finns också för VIP-loger anslutna 

till arenor där det önskas en lugn miljö för middagar och konferenser, men där öppningsbara partier 

bidrar till att sällskapet sedan kan ta del av atmosfären under en match eller konsert.  Ytterligare en 

målgrupp är arkitekter som ofta söker lösningar för stora glaspartier för att ha möjlighet att 

förverkliga arkitektkoncept. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Företaget  

Ergosafe AB är beläget i Trönninge strax utanför Halmstad. Företaget grundades 1996 och har idag 

fem anställda. De utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor främst till företagskunder. I 

produktsortimentet ingår idag sex standardmodeller som kan anpassas efter kundens önskemål om 

bland annat mått, glas och inställningar. Företaget har flera stora kunder som exempelvis Getinge AB 

och Landstinget. Skjutluckor från Ergosafe finns också monterade i Max och Mc Donalds drive-in-

luckor runt om i Skandinavien (Ergosafe, 2011). 

Ergosafe har inlett ett samarbete med Wicona, ett företag som är verksamma under norska Hydro 

Building Systems som i sin tur är en affärsenhet inom Hydro Aluminium Products. Varumärket 

Wicona erbjuder system av aluminiumprofiler som möjliggör skapande av högteknologiska fasader, 

dörrar och fönster. Ett nytt profilsystem möjliggör utvecklingen av fullisolerade fönstersystem och är 

en stor anledning till samarbetet (Wicona, 2011). 

  

Drive-in-lucka Lucka för autoklav 
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1.3 Konkurrens 

Den enskilt största konkurrenten som finns på den svenska marknaden för eldrivna skjutluckor är 

företaget Svalson AB. I jämförelse med Ergosafe erbjuder de ett större sortiment bestående av 

skjutluckor, balkonginglasningar, vindskydd, biljettkaruseller och skjutlådor. Svalson har även 

lösningar för stora vertikalgående fönsterpartier. En annan skillnad är att Svalson riktar sig både till 

företags- och privatkunder (Svalson, 2011). 

1.4 Problemformulering 

Som nämnts finns idag fungerande vertikala system i Ergosafes produktfamilj. Dessa system 

innehåller motvikter, liksom Svalsons system, som balanserar ut fönstrets tyngdpunkt med ett 

drivsystem på en sida. Detta är något Ergosafe vill undvika i kommande system eftersom 

glaspartierna kommer att vara extremt stora och nå vikter på över 100 kilogram. Med ett 

motviktssystem skulle hela fönsterkonstruktionen bli extremt tung och svårhanterlig på grund av att 

motvikten måste väga exakt lika mycket som fönstret i sig. Detta öppnar upp för projektgruppens 

möjligheter att utveckla en helt ny typ av drivanordning. 

1.5 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt drivsystem som möjliggör för 

Ergosafe att expandera som företag och erbjuda anpassade helhetslösningar till befintliga och nya 

kunder. 

1.6 Mål 

Målet är att inom projekttiden tillverka en funktionsprototyp i fullskala. För projektgruppen är det 

också viktigt att Ergosafe vid projektets slut är nöjda med samtligas insatser. 

1.7 Avgränsningar 

På grund av att ett motviktssystem ska undvikas blir detta en naturlig avgränsning för projektet. 
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2. Metod 
För att skapa en bra struktur för projektet har ett större metodval genomförts och detta presenteras i 

följande kapitel. Du som läsare får också kortare beskrivningar av verktyg och metoder som är viktiga 

under produktutvecklingen. 

2.1 Dynamisk produktutveckling 

Valet av metod föll på DPD, dynamisk produktutveckling, då projektgruppen anser denna vara mest 

lämpad med tanke på projektets omfång och komplexitet. Metoden möjliggör för ett bra arbetssätt 

vid just nyproduktutveckling. 

 

En stor fördel är att processen styrs av en vision istället för en alltför detaljerad plan. Detta bidrar till 

att projektet kan ta nya vägar under arbetets gång som leder till ytterligare förbättringar, som till och 

med kan överträffa de mål som satts upp vid uppstarten av projektet. Metoden bidrar till ett flexibelt 

arbetssätt och stor anpassning av processen för produktframtagningen. Beslut fattas allt eftersom, 

vilket bland annat gör det möjligt för projektorganisationen att agera flexibelt då hinder uppkommer. 

Detta är en stor fördel mot den statiska produktutvecklingen som inte tar hänsyn till skiftande 

omständigheter. Med ständig fokus på visionen hålls också en kurs framåt och risken för att projektet 

tar fel riktning elimineras. 

 

Med samtliga införstådda med mål och vision skapas goda förutsättningar för självorganisation det 

vill säga självständigt arbete. Detta är mycket effektivt då kunskap och kompetenser tas till vara på 

bästa sätt och olika arbetsuppgifter kan utföras samtidigt.  En styrka med den dynamiska 

produktutvecklingen och självorganisation är att kreativiteten hålls på en ständigt hög nivå 

(Holmdahl, 2011). 

2.2 Begrepp inom DPD 

Nedan ges en beskrivning av metoder och verktyg som är centrala inom DPD. 

Gantt– schema 

För att skapa översikt och en bra struktur upprättas i början av ett projekt en tidsplan. Denna 

åskådliggör viktiga milstolpar under utvecklingsfasen av produkten. Delmomenten och dess 

ordningsföljd illustreras lämpligtvis i ett Gantt- schema. En grov planering kan med fördel 

kompletteras med en mer detaljerad korttidsplanering (Tonnquist, 2008). 

BAD – PAD – MAD 

För att möjliggöra ett kreativt arbetssätt som är helt avgörande i 

början av utvecklingsfasen används inom dynamisk 

produktutveckling denna metod. (Ottosson, 1999) 

BAD – Brain Aided Design 

Det första steget i metoden är BAD. Denna del av idégeneringsfasen 

kan utföras med exempelvis Post-It-lappar eller genom en mindmap. 

Deltagarna associerar fritt och inga idéer får kritiseras då det kan 

hämma kreativiteten.  

PAD – Pencil Aided Design 

Det andra steget utgörs av skissande med penna och papper. Genom att upprätta enkla skisser 

Begrepp inom DPD 
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skapas en koppling till verkligheten och det blir lättare att förmedla eventuella lösningsförslag till 

andra. Denna fas, PAD, är viktig och är i detta läge bättre än CAD (se nedan) då skisserna är mindre 

färdiga än CAD-ritningar vilket bidrar till fortsatt kreativitet. 

MAD – Modell Aided Design 

För att bilda en uppfattning om vad som kan fungera i praktiken är det en fördel att bygga enkla 

modeller. Genom MAD ges möjlighet till att sålla bort förslag som inte uppfyller tillräckliga 

förväntningar. 

Benchmarking 

En benchmarking utförs först efter BAD-PAD-MAD eftersom projektgruppen blir begränsade av att 

studera existerande lösningar. Fokus ligger på att undersöka konkurrenter och liknande produkter för 

att få reda på styrkor och svagheter. 

CAD – Computer Aided Design 

En tredimensionell bild skapas här med hjälp av ett datorprogram. Konstruktions- och designdetaljer 

illustreras noggrant och ritningarna kan senare ligga till grund för prototyptillverkning.  

Dokumentation 

Inom dynamisk produktutveckling är det viktigt att ständigt dokumentera arbetet. Ett måste är att 

alltid ha penna och papper till hands så att nya tankar och idéer inte glöms bort. Veckorapporter 

skrivs för att dokumentera exempelvis viktiga beslut och nya förutsättningar. Detta underlag används 

senare under rapportskrivning. 

Kommunikation 

Genom att träffa företaget på plats, istället för att hålla långa telefonsamtal, skapas en bra 

kommunikation och färre missförstånd då alla parter är samlade. Det är viktigt i ett projekt att 

projektgruppen och uppdragsgivaren kontinuerligt verifierar att de är på samma våglängd och att 

projektet fortskrider i en riktning som alla är nöjda med. 

2.3 Verktyg som stöd i produktutvecklingen 

Kortfattade beskrivningar ges nedan av metoder som är väl lämpade att användas under 

produktutvecklingen. 

Kravspecifikation 

Det ställs såklart krav på en ny produkt och för att ha möjlighet att utvärdera om kraven blivit 

uppfyllda radas de upp i en kravlista. Kraven ställs upp under rubrikerna huvudkrav, nödvändiga krav 

och önskvärda krav. Huvudkravet måste uppfyllas och de nödvändiga kraven bör uppfyllas. De 

önskvärda kraven ger produkten mervärde om de uppfylls och kan göra produkten mer 

konkurrenskraftig. 
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Nyhetsgranskning 

Det är inom produktutveckling viktigt att ta reda på om produkten (idén) är patenterbar eller om 

befintliga patent utgör hinder för utveckling av en ny produkt. Detta kan göras genom sökningar i 

olika patentdatabaser, exempelvis i Espacenet. 

Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris görs i syfte att jämföra olika koncept. Olika krav sätts upp rörande produktens 

egenskaper och sedan anges hur viktiga dessa är. Därefter kan de olika framtagna koncepten 

värderas efter hur de står sig gentemot kraven. Ett värde ges efter multiplikation och det koncept 

som får högst värde bör väljas för vidareutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007). 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

För att på ett effektivt sätt identifiera och analysera felmöjligheter på en konstruktion och/eller 

tillverkningsprocess kan en feleffektsanalys, FMEA, utföras. Genom detta kan fel elimineras innan 

produkten sätts i produktion (Bergman & Klefsjö, 2007). 

LCA – Livscykelanalys 

Miljö är en viktig aspekt i alla produktutvecklingsprojekt. Ett bra hjälpmedel för att få insikt om en 

produkts miljöpåverkan är en livscykelanalys. Här granskas vilken effekt olika material, transporter 

och processer har på miljön under tillverkning, användande och återvinning (Slack, Chambers & 

Johnston, 2010). 

SWOT 

Då marknaden för en produkt ska identifieras utförs en SWOT- analys som ska identifiera ett företags 

eller en produkts styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Kotler, 2005). 

CE – märkning 

CE-märkning är ett intyg på att tillverkaren garanterar att aktuell produkt uppfyller ställda krav inom 

miljö, hälsa och säkerhet. CE-märkning är ingen kvalitetsmärkning eftersom detta område inte berörs 

av kraven. Tillverkaren kan själv utföra märkningen, i vissa fall krävs dock ett utomstående organ. 

Vid utförandet av en CE-märkning utgår den person/det företag som ska genomföra märkningen från 

aktuella EU-direktiv som är lämpliga för produkten. Det finns en mångfald olika direktiv inom olika 

områden och för att lättare kunna avgöra vilka som är aktuella kan harmoniserade standarder 

utnyttjas. Dessa standarder tillgodoser direktiven och är mer tekniskt detaljerade  

(Enterprise Europe, 2011). 
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3. Projektbeskrivning 
Nedan ges en beskrivning av de förutsättningar projektet har; hur tiden disponeras och vilka resurser 

som finns att tillgå både ekonomiskt och personellt. Kapitlet tar också upp de krav som ligger till 

grund för produktutvecklingen samt dem som räknas som projektets främsta intressenter. 

3.1 Tidsplan 

Ett av de steg som genomfördes i början av projektet var att skapa en tidsplanering. En grov 

planering över samtliga veckor fram till slutgiltig deadline gjordes och en grafisk illustration 

upprättades av planeringen i form av ett Gantt- schema. Som ett komplement skapades en mer 

detaljerad korttidsplanering över de två närmsta veckorna. Denna, liksom Gantt- schemat, sattes upp 

väl synligt i gruppens projektrum och uppdaterades kontinuerligt. Genom denna metod har samtliga 

haft möjlighet att informera sig om vilka arbetsmoment som varit första prioritet. För översikt av 

Gantt- schema, se bilaga A.  

3.2 Projektorganisation 

Projektgruppen består av tre studenter. Ett gemensamt projektrum har varit tillgängligt på Högskolan 

i Halmstad. Här har en stor del av arbetet utförts och veckomöten med handledare Jonas Rundquist 

har även de ägt rum här.  

Då företaget Ergosafe är beläget cirka 8 kilometer från högskolan har det varit möjligt för 

projektgruppen att ofta ta sig dit. Besöken har pågått sedan starten av projektet och ökat i takt med 

utvecklingsfasen av produkten. När prototyptillverkning blev aktuellt valde projektgruppen att ofta 

lägga hela arbetsdagar på företaget då tillgång till både verkstad och kontor funnits. Övrig kontakt 

med Fredrik Johansson, VD, och Mårten Johansson, försäljning och produktion, har varit frekvent via 

möten, telefon och e-post. 

För att på ett effektivt sätt vara uppdaterade om arbetsuppgifter som skett via dator har samtliga 

medlemmar i gruppen installerat Dropbox, en näthårddisk som möjliggör att filer går att nås från 

samtliga gruppmedlemmars privata datorer. Ett gemensamt e-postkonto samt användarkonto på 

skolans datorer har också använts flitigt. 

3.3 Intressenter 

En tabell över de intressenter som berörs primärt eller sekundärt av examensprojektet har 

upprättats. De viktigaste intressenterna enligt vår bedömning är Ergosafe samt Wicona. Kunderna 

utgör också en viktig intressent då produkten ska tillfredsställa deras behov. Se bilaga B. 

3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation har upprättats över drivanordningen. Kravspecifikationen har reviderats under 

projekttiden för att vara förenlig med fortskridandet av utvecklingsarbetet och ligger till grund vid 
verifiering av produkten. Se avsnitt 4.3, samt bilaga C för mer omfattande tabell. 

3.5 Budget 

Vid möte med Fredrik Johansson VD på Ergosafe diskuterades vid projektets start 

utvecklingskostnader. Inga överensstämmelser gjordes, men ett riktvärde på 50 000 kronor sattes 

upp. 
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3.6 Avtal 

Ett avtal har upprättats mellan projektgruppen och Ergosafe innehållande sekretess, immaterialrätt, 

ansvar, resultat och rapportering, se bilaga D. 
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4. Utvecklingsprocessen 
I detta kapitel beskrivs utvecklingsprocessen och alla steg som genomgåtts för att nå ett resultat. 

4.1 Idégenerering 

För att skapa det bästa utgångsläget för produktutvecklingen utfördes den första idégenereringen 

med BAD-PAD-MAD- metoden.  De viktigaste förutsättningarna och kraven låg till grund vid en första 

brainstorming. Dessa var bland annat fönsterpartiets mått och vikt samt att någon form av 

linjärrörelse ska skapas. Detta steg utfördes med Post-It-lappar och resulterade i en mängd idéer av 

stor variation om olika lyftanordningsprinciper. Idéerna handlade om allt från garageportar, system 

innefattande magnetism, pneumatik, principen för att fälla ner luckan bak på en lastbil och system 

liknande billyftar. Utvalda idéer skissades på papper och några principer byggdes också som enkla 

legomodeller, men detta först vid en andra idégenerering. Se bilaga E för mer idéer vid 

brainstorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Faktainsamling 

Projektgruppen har under projektets gång konsekvent samlat in och analyserat fakta. För att få 

kunskap om olika principer och andra typer av drivningar har gruppen tagit del av fakta dels från 

internet och vid telefonkontakt med ett stort antal yrkesverksamma inom linjärstyrning. Fakta har 

analyserats, utvärderats och verifierats. Förslag på tänkbara lösningar har diskuterats med lärare på 

skolan och fackmän inom området.  

4.3 Nyhetsgranskning 

För försäkran om att inte några av de idéer projektgruppen kommit upp med gör intrång på befintliga 

patent utfördes en nyhetsgranskning. Denna utfördes av projektgruppen genom sökning i databasen 

Espacenet. Genom denna kom det fram att konkurrenten Svalson har ett patent på ett eldrivet 

motviktssystem för fönstersystem som är avsett att användas i VIP-loger och liknande. Denna 

produkt ingår inte i deras standardsortiment. Rubriken för patentet är följande: Anordning för skydd 

av VIP-loger på idrottsanläggningar och liknande. Patentet avser att skydda en produkt som ska 

medföra skydd för huliganism för personer som befinner sig i en VIP-loge, samtidigt som dessa ska 

kunna ta del av matchljud och arenans atmosfär. I patentkrav ett beskrivs konstruktionens 

huvudsakliga uppbyggnad. Där står det att varje drivenhet i sidan har en snedställd öppning. Detta 

patent utgör inget hinder eftersom projektgruppen utefter uppställda krav ska utveckla en 

Fönsterpartiets dimensioner 
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drivanordning som ryms i fönstrets profiler som inte kommer att vara snedställda. Se bilaga F för 

patentkrav och illustration av Svalsons patent. (Patent Svalson, 2010) 

4.4 Kravspecifikation 

Innan vidare utveckling av de lösningsförslag som uppkommit återkopplade projektgruppen till 

kravlistan som upprättades i början av projektet och studerade på nytt de viktigaste aspekterna som 

måste tas hänsyn till. Nedan följer ett utdrag från kravspecifikationen som finns i sin helhet i bilaga C. 

 Drivanordningen skall: 

Huvudkrav Driva fönster i vertikal riktning 

Nödvändiga 
krav 

Uppfylla de direktiv som möjliggör för CE-märkning 

 Inneha säkert fallskydd 

 Inneha säkert klämskydd 

 Vara möjlig att placeras i fullisolerade profiler 

 Ha kapacitet att driva minst 150 kilo 

 Tillåta dimensioner på glaspartier med maxbredd 3000mm och maxhöjd 

1250mm 

 Tillåta service 

 Klara temperaturskillnader på minus 20°C till plus 60°C 

 Tillåta fuktig miljö 

 Kosta cirka 10 000 kronor 

 

 

Ovan nämnda krav innebär bland annat att systemet måste vara flexibelt då det ska vara möjligt att 

anpassas efter olika fönstermått. Ett krav som uppkommit senare under projektet är att det inte ska 

upplevas som att det tar onödigt lång tid att öppna fönstret helt vilket medför krav på hastighet. 

Efter diskussion med Ergosafe sattes ett krav om att det inte ska ta mer än cirka 30 sekunder att 

öppna upp helt.  

4.5 CE-märkning 

Eftersom ett av kraven i kravspecifikationen är att kunna CE-märka produkten i framtiden har 

aktuella direktiv granskats. Detta för att redan i prototypstadiet ha möjlighet att ta hänsyn till hur 

konstruktionen måste vara utformad för att uppfylla krav om säkerhet och hälsa. Proceduren som 

projektgruppen genomgått finns i bilaga G. 

  

Utdrag från kravspecifikation 
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4.6 Utvärderingsfas 

Under denna fas har utvärdering av principer skett för att komma fram till vilken princip och vilka 

komponenter som krävs för att gå vidare till en första prototyptillverkning. 

4.6.1 Principer 

Baserat på kännedomen om aktuella krav att ta hänsyn till genererades ett antal principer som 

projektgruppen valde att fördjupa sig mer i. Dessa var en princip baserat på en skruvdrift, en princip 

bestående av kolvar och en tredje konstruerad av vajrar. Se bilaga H. 

För att komma fram till vilka fördelar och nackdelar respektive princip har tog projektgruppen hjälp 

av teknisk expertis bestående av telefonsamtal för konsultation. Det var även här gruppen utnyttjade 

legomodeller, MAD, för att få en visuell bild. Ett beslut togs sedan att välja en av principerna att gå 

vidare med då komplexiteten kring att testa alla principer och den ekonomiska aspekten utgjorde 

hinder. 

4.6.2 Utvärdering av principer 

Med den fakta och information projektgruppen hade och med hjälp av en utvärderingsmatris togs 

beslut om vilken princip som var aktuell att fortsätta med. Denna finns i bilaga I. För att vikta 

egenskaperna korrekt användes återigen teknisk expertis. 

Valet av princip föll på skruvprincipen, då denna efter utvärdering uppfyllde kraven mest önskvärt. 

Skruvprincipen fungerar på så sätt att när en skruv sätts i rotation driver den en mutter som 

transporterar lasten i en linjär rörelse. Det är en vanligt förkommande princip i NC-maskiner och 

ställbara arbetsbord. Skruvprincipen är fördelaktig ur säkerhetssynpunkt eftersom den med rätt 

stigning på gängor och med rätt effektivitet kan fungera självhämmande. Detta innebär att den inte 

kan komma i självrotation utan endast kan rotera då den påverkas av yttre kraft. Som exempel kan 

nämnas att ett externt fallskydd skulle krävas i ett vajersystem eftersom fönstret faller fritt om vajern 

går av. Ytterligare fördelar med skruvprincipen är att dess slaglängd kan varieras, jämfört med kolvar 

som har en komplex uppbyggnad och är begränsade i slaglängd. Flexibiliteten är viktig då Ergosafe får 

beställningar på olika dimensioner av fönsterpartier baserat på kundens önskemål.  

Skruvprincipen kan konstrueras på flertalet olika sätt, varpå en ny idégenerering följde för att komma 

till insikt om vilken som är optimal. Viktiga frågor som diskuterades var om principen ska bestå av en 

eller två motorer och om systemet skall vara dragande eller tryckande. Vid val av en motor krävs en 

förbindelse till skruven på andra sidan antingen med en drivrem eller med en kedja. Vid två motorer 

krävs istället en programmeringsenhet som räknar pulser mellan de två motorerna för att uppnå 

parallellitet. Se bilaga J. för skisser av olika skruvprinciper. 

 

 

  

Drivskruv och mutter Dragande respektive tryckande 
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4.6.3 Utvärdering av drivningar 

Efter konsultation togs beslutet om att tester skulle göras på ett system bestående av två motorer i 

form av ett dragande system. Detta eftersom kedjor och drivremmar kräver underhåll både gällande 

smörjning och spänning. Det dragande systemet valdes på grund av att risken för knäckning på 

skruven minimeras. Det är nämligen lättare att skruven knäcks om den utsätts för tryckande krafter 

än för dragande. Det är i princip omöjligt att dra sönder skruven, men desto enklare att deformera 

den genom att pressa samman den. Avgörande för att detta system skall fungera är som tidigare 

nämnts att parallellitet mellan de båda sidorna kan garanteras, annars uppstår den så kallade 

byrålådseffekten. Det är även viktigt att skruven på något sätt har en styrning som tar upp radiella 

krafter, då drivskruven inte är avsedd för detta. Är styrningen för dålig kan knäckning uppstå.  

4.6.4 Komponentval 

Efter utvärdering och beslutstagande sammanställdes den valda skruvprincipen. Projektgruppen gick 

noga genom vilka komponenter som behövdes för att tillverka en funktionsprototyp och gjorde 

utförliga beräkningar (Dahlberg, 2001). Tanken var från början att ett företag skulle leverera alla 

komponenter som behövdes för prototypen. Detta skulle underlätta för framtida samarbeten och 

säkra garantier. Dock fann projektgruppen svårigheter att få komponenter från en och samma 

tillverkare. Drivskruv och mutter har levererats av Storkdrives, lager från Aratron och motorpaket 

från OEM Motor. Bilderna nedan illustrerar principen. 

 

 

4.6.5 Profilsystem 

Under vecka nio ändrades projektgruppens förutsättningar då ett helt nytt profilsystem, Wicslide 26, 

från samarbetspartnern Wicona infördes. Dessa profiler skiljer sig avsevärt från föregående Wicslide 

65. Den stora skillnaden innebär främst att utrymmet begränsas, då dessa profiler har en mer 

kompakt uppbyggnad. Efter diskussion kom dock alla parter överens om vilka profiler som skulle 

användas till prototypen och hur drivanordningen ska fungera ihop med dessa. Prototypen byggs 

med Wicslide 26 tillsammans med ett externt profilsystem där drivanordningen placeras. Det externa 

profilsystemet ska ha de maximala måtten 100 X 106 mm för att passa med Wicslide 26, vilket 

innebär ett begränsat utrymme för ingående komponenter. I Wicslide 26 kommer en urfräsning att 

Schematisk bild över komponenter Skiss över hela fönstersystemet med 

drivanordning i vardera sida 
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göras i profilen för att ett fäste från de externa profilerna in till det rörliga fönstret ska kunna löpa 

fritt. Den stora fördelen med att använda Wicslide 26 är att systemet i framtiden fungerar med flera 

rörliga fönsterpartier och inte endast ett som i de föregående profilerna. Detta medför att Ergosafe 

vidgar sitt marknadsområde och kan erbjuda kunder ännu större eldrivna fönsterpartier. Ytterligare 

en fördel med Wicslide 26 är att fönstren är styrda i profilerna. Denna styrning är tänkt att ta upp de 

radiella krafterna som uppstår. 

4.7 Prototyptillverkning 

Med noga valda komponenter konstruerades ritningar i Catia V5 för att skapa underlag för dess 

positioner i förhållande till varandra i drivsystemet. Skruven skickades på mekanisk bearbetning till 

Hybe Development AB i Skedala. Fäste mellan drivsystem och fönster, som vi i fortsättningen kallar 

medbringare konstruerades. Prototypen är avsedd att fungera som en funktionsprototyp i fullskala. 

Hänsyn till klämskydd och vissa programmeringsfunktioner har inte tagits inför denna prototyp. 

Sidoprofilerna som stabiliserar upp systemet består av aluminium. För att säkerställa att motorerna 

på respektive sida driver parallellt har ett styrkort som kontrollerar ingående pulser från motorernas 

encodrar använts. 

4.7.1 Simulering 

Ett av de kritiska momenten inför testkörning var hur exakt pulsstyrningen skulle fungera. Med en 

programmeringsenhet till styrkorten kunde pulserna för respektive motor läsas av. Detta gjordes i 

samarbete med OEM Motor. För att se om den ena sidan kompenserade för den andra 

snedbelastades det rörliga fönstret, oglasat det vill säga enbart med aluminiumram, med olika laster. 

När fönstret sedan glasades mättes strömstyrkan med ett oscilloskop för att kontrollera att de båda 

motorerna krävde samma amperestyrka. Strömstyrkan mättes även direkt från styrkortet till PC med 

en programvara avsedd för detta. För testresultat se bilaga K. 

4.7.2 Utvärdering av funktionsprototyp 

Efter tester visade det sig att muttrarna felbelastades och att gängorna deformerades. Detta kan 

bero på att styrningen, som finns i de inre profilerna som muttrarna kräver för att inte uppnå kritiskt 

brytningsvinkel, är placerad för långt från skruvens mittaxel. Det bildades även spånor från muttrarna 

vilket tyder på felbelastning, se bild nedan. Skruven på ena sidan blev betydligt varmare än på den 

andra sidan, vilket tyder på högre friktion. När strömstyrkan mättes krävde motorerna mer ampere 

då muttern arbetade på mitten av skruvarna, vilket kan bero på att skruvarna vibrerade på grund av 

inbyggda spänningar. 

 

  

Mutter efter testkörning Drivanordning, prototyp 
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4.7.3 Vidareutveckling av prototyp 

Inför en andra testkörning modifierades medbringaren i konsultation med flertalet insatta i området. 

Fästet konstruerades från att ha varit helt stelt till att fungera flexibelt. Punktbelastningen som 

tidigare varit längst ut på muttern placerades istället mitt på muttern, för att få kraften i skruvens 

centrum. Med denna modifikation tar medbringarna upp krafterna axiellt i stället för radiellt och 

kompenserar för olika spänningar som kan uppstå vid exempelvis värmeutvidgning av 

aluminiumprofilerna. 

4.8 FMEA, konstruktion & process 

För att utvärdera vilka risker som finns med fönstersystemet har konstruktions- och process fmea 

gjorts, se bilaga L. Analyserna utgår från produktens komponenter och vilka risker som finns med 

dessa under användande samt vid tillverkning. De komponenter som fått störst risktal i konstruktions 

fmea är muttrarna, medbringarna och styrkortet. Muttrarna och medbringarna är extremt utsatta 

komponenter eftersom de är länkar mellan fönster och skruv. För att i framtiden uppnå ett säkrare 

system föreslås att säkerhetsmuttrar används, vilket är muttrar som endast löper med utan 

belastning och vid brott av huvudmuttern tar upp tyngden. Styrkortet är kritiskt eftersom det styr 

hela systemet och skulle detta av någon anledning gå sönder kan systemet bli okontrollerat eller helt 

ur funktion. Gällande process fmea har styrkortet och drivskruven fått störst risktal. Styrkortet är 

kritiskt eftersom det är lätt att koppla fel om inga tydliga kopplingsscheman finns. Det kan även vara 

svårt att ställa in parametrarna på styrkortet så att det blir optimalt för systemet. Drivskruven är 

kritisk eftersom kalibreringen av den är av stor vikt. Det kan vara svårt att rikta in drivskruvarna och 

undvika att bygga in spänningar. 

4.9 LCA 

En livscykelanalys har utförts på produkten för att följa de ingående komponenternas påverkan på 

miljön, vid tillverkning, användande och återvinning. Det finns inga komponenter i systemet som 

utger några direkt farliga gifter. De märkbara delarna är energiåtgången vid framställning av 

aluminium och glas. Fördelen med dessa material är dock att de vid återvinning kräver en bråkdel av 

den energi som krävs vid framställning. För att se all dokumentation om livscykelanalysen,  

se bilaga M. 

4.10 Produktnamn 

Inför anmälan till UTEXPO 2011,examensmässa vid Högskolan i Halmstad, namngavs den 

nyutvecklade produkten. Detta gjordes i samråd med Ergosafe som hade önskemål om att 

produktens namn ska återspegla samarbetet mellan företaget och Wicona. I samband med detta 

formgavs en logotyp. Siffrorna 26 beskriver det profilsystem som används specifikt för produkten. 
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5. Resultat 
Nedan följer en beskrivning av EW26, innehållande konstruktion, funktion och användande. Efter 

detta följer en beskrivning kring produktionsprocessen.  

5.1 Beskrivning av EW26 

EW26 är en produkt som erbjuder elektrisk öppning och stängning av vertikalgående fönsterpartier. 

Produkten består av ett fast och ett rörligt glasparti som erbjuder användaren en säker öppning av 

partier med stora dimensioner. 

 

Det system som förflyttar glaspartiet består av en skruvdriftslösning med flertalet ingående 

komponenter. Lösningen ryms i fönstrets profiler, vilket är en stor fördel ur designsynpunkt. 

Produkten fungerar på så sätt att två drivskruvar är upplagrade och placerade i aluminiumprofiler på 

vardera sida av fönstret. Dessa drivs med varsin DC-motor och styrs av ett styrkort som säkerställer 

parallellitet. När skruvarna sätts i rotation kan de muttrar som sitter i förbindelse med det rörliga 

fönsterpartiet rotera och förflytta partiet i önskad riktning. Se bilaga N för specifikationer och 

beräkningar av samtliga ingående komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kravspecifikation som sattes upp i början av projektet har till största del uppnåtts. Systemet är 

beräknat att klara 115 kilogram i last. Klämskydd är möjligt genom inställning av strömbegränsning.   

Möjligheten för CE-märkning av produkten har granskats och projektgruppen ser att detta är fullt 

möjligt i framtiden. EW26 är försedd med en servicelucka som täcker de ingående komponenterna. 

Vid eventuellt strömavbrott eller vid skadegörelse finns det möjlighet att manuellt ta ner det rörliga 

fönsterpartiet. Detta med hjälp av justermuttrar som är monterade på skruven. Skruvprincipen 

möjliggör hög flexibilitet eftersom skruven kan ha en viss standardlängd, men ändå vara 

anpassningsbar till olika öppningsmått. Kostnaden för drivanordningen är cirka en tredjedel av den 

totala tillverkningskostnaden för ett komplett fönstersystem, se Bilaga O.  

 

Syftet med projektet har uppfyllts då ett nytt flexibelt drivsystem tagits fram. Projektgruppen ser att 

Ergosafe i framtiden kommer att expandera som företag med EW26 i produktsortimentet vilket hela 

tiden varit i fokus. 

 

EW26 Sidovy av EW26 
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Målet under projektet att ta fram en funktionsprototyp i fullskala har uppnåtts. Det kvarstår dock 

vissa modifikationer för att få systemet att fungera optimalt, se bilaga P. 

5.2 Hur används EW26? 

Idag fungerar EW26 med ett styrdon som består av två knappar, open och close. Knapparna är 

kopplade till styrkortet med en sladd. Open- och close knapparna är inställda för att vid aktivering 

starta fönsterpartiets rörelse. Då användaren släpper den intryckta knappen stannar fönsterpartiet. 

Parametrar för önskad hastighet av start och stopp kan ställas in. Ändlägen är också programmerbara 

och ställs in av Ergosafe beroende på vilken slaglängd som är aktuell. I framtiden krävs ett hålldon 

och detta ska uppfylla de krav som finns om hålldon i givna direktiv. Föreskrifter handlar bland annat 

om att hålldonet skall utformas på så sätt att endast ett fåtal personer kan använda det. Vid 

användandet skall även den som manövrerar enheten ha fullgod uppsikt över fönsterpartiet för att 

eliminera alla risker för klämning (EN 12453:2000). 

5.3 Produktionsprocess 

EW26 är tänkt att produceras och monteras i Ergosafes lokaler i Trönninge. Verkstaden är anpassad 

för bearbetning av främst aluminium. Första steget är att kapa och montera Wiconas Wicslide 26-

profilsystem i rätt dimensioner för att sedan montera ihop dessa. Stommen spänns upp i Ergosafes 

monteringsställningar.  I ett andra steg monteras drivanordningens profiler och dessa monteras 

sedan med Wicslide 26-stommen. Parallellt med monteringen av profilsystemet förbereds 

drivanordningen. Som tidigare nämnts måste bearbetning av drivskruven utföras för att lagren ska gå 

att monteras. Bearbetning läggs ut till drivskruvsleverantören eller en mekanisk verkstad som utför 

svarvning av drivskruven anpassad efter lagrens dimensioner. Mutter och lager fästs på drivskruven 

innan drivanordningen skruvas fast i profilsystemet. Drivanordningen riktas och passas in med hjälp 

av passbitar. Medbringarna tillverkas med laserskärning, svetsning och bockning av en mekanisk 

verkstad. Den monteras sedan på drivskruvens mutter för att sedan skruvas fast i det rörliga fönstret.  

Motorer med dess fästen monteras direkt i profilen och kopplas ihop med drivskruvens axel. I både 

de fasta och rörliga fönsterramarna läggs glasen in. Strömsladdar dras och styrkort kopplas in. Innan 

provkörning kalibreras systemet in med hjälp av vattenpass. EW26 är nu färdigtillverkad. Ett 

emballage i trä byggs och sedan plastas produkten in. I vissa fall kan EW26 behöva monteras på plats 

hos kund. Detta om det visar sig fönstersystemets dimensioner är för stora för att få in exempelvis i 

en restaurang. Produkten kommer dock alltid monteras på Ergosafe och testköras innan den plockas 

ned igen för frakt till kund. 

 

  

Prototypen i fullskala 
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6. Affärssystem 
I detta kapitel tas affärssystemet upp för produkten, vilket innefattar potentiella kunder, SWOT-

analys, försäljningskalkyl och distribution.  

6.1 Potentiella kunder & förfrågningar 

Ergosafe har under våren 2011 fått förfrågningar från en galleria samt en arena. Beställningen 

omfattade tretton respektive sju partier. Företaget har varit tvunget att tacka nej på grund av att de 

ännu inte haft någon drivanordning som lämpar sig för större partier. Viktigt att påpeka är att dessa 

förfrågningar kommit av en tillfällighet och att Ergosafe inte sökt aktivt efter kunder eller på något 

sätt marknadsfört en ny produkt.  Detta styrker att ett tydligt behov finns och att EW26 kan bidra till 

att företaget inom den närmsta framtiden istället kan tacka ja till beställningar av stora glaspartier. 

 

Framtida potentiella kunder är som nämnts tidigare restauranger och andra mindre företag. Stora 

återförsäljare är byggföretag som bland annat NCC som söker lösningar för exempelvis arenabås. 

Under de senaste 10 åren har 32 arenor byggts i Sverige och trenden av byggnationer ökar 

fortfarande. Även äldre arenor behöver rustas upp vilket skapar bra förutsättningar för EW26 

(Söderling, 2010). 

6.2 Varför EW26? 

Det finns många anledningar till att välja EW26. Systemet är flexibelt vilket möjliggör hög 

kundanpassning. I och med drivanordningens standardkomponenter hålls produktens pris nere och 

den blir konkurrenskraftig på marknaden. Frakt och montering av tunga motviktssystem utgör inte 

längre ett problem. I samband med nybyggnationer och renoveringar finns goda möjligheter för 

EW26 att installeras. En SWOT-analys har genomförts för att ge en bild över produktens situation på 

marknaden, se bilaga Q.  

6.3 Försäljningskalkyl 

Sekretess på grund av företagets önskemål 

6.4 Distribution 

Idag har Ergosafe ett fungerande distributionsnät. Inga återförsäljare används utan företaget säljer 

alla produkter själva. EW26 blir ytterligare en produkt som kan säljas med det befintliga 

distributionsnätet. Leveranser av produkterna sker med DHL och Schenker så vida inte kunden har 

beställt montering av Ergosafe. 
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7. Vidareutveckling 
Nedan presenteras den närmsta framtiden för EW26; vilka tester som måste genomföras innan 

produkten kan visas på mässan Nordbygg 2012 och slutligen bli CE-märkt. Potentiella 

underleverantörer nämns också. 

 

 

7.1 Tester 

För att färdigställa EW26 krävs att flertalet prototyper byggs och testas. I nuläget har 

grundfunktioner varit möjliga att testas så som hastighet, motorernas kompensation vid 

snedbelastning, mjuk start- och stopp och manuell nedtagning. I fortsatta tester ingår bland annat 

kalibrering och tester av styrkortets parametrar, för mer ingående beskrivning se bilaga P. 

7.2 Underleverantörer 

Genom det samarbete som projektgruppen inlett med OEM Motor, som levererat motorer och 

styrkort för prototypen, kan ett fördjupat samarbete komma att bli aktuellt mellan dem och 

Ergosafe. De har kapacitet att leverera flertalet komponenter i framtiden, utöver de ovan nämnda, 

som till exempel drivskruv, mutter och koppling. En diskussion pågår i nuläget mellan de två 

parterna. Det är alltid en fördel med få underleverantörer då de kan ta ett större ansvar och 

garantera bättre kvalitet och leveranssäkerhet. AB Eica i Halmstad har tillverkat medbringaren inför 

den första prototypen och även de kan vara aktuella för vidare samarbete. 

7.3 CE-märkning 

Det direktiv som legat som utgångspunkt vid granskning av CE-märkning är SVENSK STANDARD SS-EN 

13241-1. I direktivet hänvisas till ytterligare underdirektiv som projektgruppen också granskat. Dessa 

är: 

• SS-EN 12433-1  

• SS-EN 12433-2  

• SS-EN 12445  

• SS-EN 12453  

• SS-EN 12604  

• SS-EN 12605 

 

CE-märkning av produkten är fullt möjlig och en utförlig handlingsplan har därför upprättas kring 

processen, se bilaga G. Detta för att Ergosafe på ett tydligt och systematisk sätt ska ha möjlighet att 

följa de steg som en CE-märkning för EW26 innebär. I denna handlingsplan ingår även en tabell som 

anger vilka krav som produkten berörs av samt om kravet är uppfyllt eller ej, eventuella åtgärder och 

utfall. 

  

Aktiviteter inför Nordbygg 
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7.4 Nordbygg 2012 

Nordbygg är en av Europas viktigaste branschmässor och anordnas vartannat år vid 

Stockholmsmässan i Älvsjö. Ergosafe har erfarenhet av att ställa ut på mässan och kommer att göra 

det även under 20-23 mars 2012, då de räknar med att presentera den nya produkten. Här finns en 

stor möjlighet för att knyta nya kundrelationer då mässan har cirka 60 000 besökare per dag 

(Nordbygg, 2011).  



 

25 

 

8. Utvärdering av projekt 
I projektets slutskede har gruppen gjort en tillbakablick på den gångna höst- och vårterminen för att 

sammanfatta hur arbetet fungerat, hur resultatet blivit och vad som varit lärorikt.  

8.1 Utgifter 

En sammanställning av de kostnader som projektet omfattat visas i bilaga R. Kostnaderna har till 

största del utgjorts av komponenter till prototypen samt direktiv för granskning av CE-märkning. 

8.2 Slutsatser & reflektioner 

Projektet har som helhet varit mycket omfattande och komplext på många olika sätt. På grund av 

komplexiteten har också en av de stora utmaningarna varit att få samtliga ingående delar i 

drivsystemet att verka tillsammans. Med detta menar gruppen att alla de komponenter som ingår i 

drivningen ska fungera tillsammans samtidigt som övriga ställda krav om hastighet, säkerhet med 

mera ska uppfyllas. Ett komplicerat arbete har utförts för att få den teori gruppen utvecklat att 

fungera i praktiken. Problem med olika komponenter som motorer och elektronik har uppstått och 

detta har försenat prototyptillverkningen vilket påverkat mycket speciellt i slutskedet av projektet. 

Då projektet antogs först i november och på grund av dess komplexitet hade det i efterhand 

möjligtvis varit en god idé att ta in mer utomstående hjälp för att nå ytterligare några steg fram. 

Gruppen är trots detta mycket nöjd med utfallet och anser att de utfört ett mycket gediget arbete för 

att nå dit produkten är idag. 

 

Gruppen är enig om att projektet varit mycket lärorikt främst då samtliga fått sätta sig in i ett mer 

eller mindre helt nytt område. Detta har också medfört svårigheter, många anknutna till 

prototypbyggnationen som varit påfrestande då det mesta utförts av gruppmedlemmarna själva och 

ingen sedan tidigare är bekant med en byggnation av den omfattning som produkten innebär. Likaså 

programmeringsbiten har varit en utmaning. Men som sagt, det har genererat nya, värdefulla 

kunskaper. Projektgruppen består av tre medlemmar med olika kompetenser som kompletterat 

varandra, vilket även inneburit att vi haft möjlighet att dela upp arbetet i skarpa lägen då gruppen 

behövt sin fulla kapacitet. Alla i gruppen är goda vänner sedan tidigare vilket haft fördelar, men också 

nackdelar som ingen riktigt var förberedd på skulle påverka arbetet i sådan utsträckningen det gjort. 

Dock har tvister inom gruppen ventilerats vilket gjort att de inte påverkat slutresultatet av arbetet. 

 

Det har varit mycket intressant att utföra examensarbetet i samarbete med Ergosafe, ett företag 

med kompetenta medarbetare och en härlig företagsanda. Det har varit roligt att arbeta med 

utvecklingen av en produkt som medför att Ergosafe i framtiden kan expandera. Gruppen vill även 

understryka att den hjälp företaget bistått med uppskattas mycket, dels den ekonomiska men även 

hjälpen vid prototyptillverkningen och övrig stöttning. 
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