
 

 

 

 

ÖPNER 
Hjälpmedlet som underlättar vridning av 

fönsterhandtag 
 

 

 

 

Bachelor Thesis 
 

Emilie Holm och John Jansson 

 

 

 

 

 
Högskolan Halmstad 

Utvecklingsingenjörsprogrammet 

Examensarbete 2012, Nyproduktutveckling, 22,5hp 

Handledare: Jonas Rundquist 

Examinator: Leif Nordin 



Sammanfattning 
 

Det här är ett examensprojekt som har genomförts under egen regi, med Hälsoteknikcentrum 

Halland som idégivare. Projektgruppen har bestått av studenterna, Emilie Holm och John 

Jansson. Projektet har genomförts från slutet av januari till maj 2012.   

 

Vi valde att börja med projektet då vi fick information om att det fanns ett problem med att 

vrida fönsterhandtag. Detta problem är tydligt hos personer med nedsatt kraft i sina händer.  

 

Problemen vi i projektgruppen stod inför var att göra det lättare att vrida fönsterhandtaget och 

att komma fram till en enkel fastsättning av hjälpmedlet på handtaget, som lämpade sig för 

vår målgrupp.  

 

Syftet med projektet blev därför att utveckla ett hjälpmedel som underlättar vridning av 

fönsterhandtag, för personer med nedsatt kraft i sina händer.  

 

Projektet har resulterat i att vi har uppfyllt vårt syfte och mål, genom att vi själva har tillverkat 

en fungerande prototyp. Prototypen uppfyllde de flesta av våra uppsatta krav. Den underlättar 

för användaren, då kraften som krävs för att vrida handtaget minskar med ungefär åttio 

procent. Den kan också sättas fast på fönsterhandtaget på ett enkelt sätt, och prototypen har ett 

tilltalande utseende som passar enhetligt in med fönstret.  

 

När produkten har vidareutvecklats ytterligare med dess potentiella användare i fokus. Blir 

resultatet att den kommer vara ett hjälpmedel som kan underlätta i hemmet, och göra 

vardagen enklare och mer självständig för dess användare.  

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The project has been carried out independently by the students Emilie Holm and John 

Jansson, from the end of January to May 2012. The idea of this project came from Centre of 

Health Technology Halland. 

 

We choose to start with the project when we got the information about the problem with 

twisting a window handle. This problem is obvious to people with reduced hand strength.  

 

The problem we in the project group had to solve, was to make it easier to twist a window 

handle and to come up with a simple attachment of the support device on the handle, all 

which supposed to be adaptable to our aim group.  

 

The purpose of the project was there for to develop a support device to make it easier to twist 

a window handle. That to simplify for persons with reduced hand strength.  

 

We have achieve our project goals and purpose, when we developed a functional prototype by 

ourselves. The prototype fulfils most of our set demands. It makes it easier for the user, 

because the strength the user have to apply to twist the handle will get eighty percent less.  

It have also a simple way to attach to the window handle, and it has a attractive design that 

fits with the ordinary window appearance.  

 

When further development of the product has been done with its user in focus. Will it result in 

a support device that will make it easier in the home environment, and make the weekday 

easier and more independent for its user. 

 



Förord 

Projektet har gjorts av två studenter som ett examensarbete under tredje året på utbildningen 

Utvecklingsingenjörsprogrammet, på Högskolan Halmstad. Examensarbetet innefattar 22,5 

högskolepoäng.  

Handledare för projektet har varit Jonas Rundquist, och idégivare för projektet var Martin 

Persson på Hälsoteknikcentrum Halland. Ett stort tack till er för allt stöd. Ett stort tack även 

till Håkan Pettersson, som har hjälpt oss i högskolans verkstad med vårt prototypbygge.  

 

Halmstad den 21 maj 2012 

 

Projektgrupp 

Emilie Holm  John Jansson 

_________________ __________________ 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 
1.2 Problemformulering ........................................................................................................................... 1 
1.3 Syfte ........................................................................................................................................................... 1 
1.4 Mål.............................................................................................................................................................. 2 

2. Projektbeskrivning ..................................................................................................................... 3 

2.1 Intressenter ............................................................................................................................................ 3 
2.1.1 Kärnintressenter............................................................................................................................................ 3 
2.1.2 Primärintressenter ....................................................................................................................................... 3 
2.1.3 Sekundärintressenter .................................................................................................................................. 3 

2.2 Projektorganisation ............................................................................................................................ 3 
2.3 Krav/önskemål på produkten ......................................................................................................... 3 
2.4 Budget ....................................................................................................................................................... 4 
2.5 Tidsplan ................................................................................................................................................... 4 

3. Metoder ........................................................................................................................................... 5 

3.1 Projektmodell ........................................................................................................................................ 5 
3.2 Planering och samtal ........................................................................................................................... 5 

3.2.1 Handledarmöte .............................................................................................................................................. 5 
3.2.2 Veckoplanering .............................................................................................................................................. 6 
3.2.3 Veckorapportering ........................................................................................................................................ 6 
3.2.4 Gantt- schema ................................................................................................................................................. 6 

3.3 Idégenerering ........................................................................................................................................ 6 
3.3.1 Brainstorming ................................................................................................................................................. 6 
3.3.2 BAD- PAD- MAD- CAD .................................................................................................................................. 6 

3.4 Verktyg under projektet .................................................................................................................... 6 
3.4.1 Benchmarking ................................................................................................................................................. 6 
3.4.2 Fokusgrupp ...................................................................................................................................................... 7 
3.4.3 Enkätundersökning ...................................................................................................................................... 7 
3.4.4 SWOT- analys .................................................................................................................................................. 7 
3.4.5 Porters five forces ......................................................................................................................................... 7 
3.4.6 FMEA- Feleffektsanalys ............................................................................................................................... 7 
3.4.7 Affärsplan ......................................................................................................................................................... 7 
3.4.8 Parvis jämförelse ........................................................................................................................................... 7 

4. Handstyrka ..................................................................................................................................... 8 

5. Genomförande .............................................................................................................................. 9 

5.1 Användarstudie ..................................................................................................................................... 9 
5.2 Idégenerering ........................................................................................................................................ 9 
5.3 Val av lösning ...................................................................................................................................... 10 
5.4 Tillverkning av prototyp ................................................................................................................. 10 
5.5 Benchmarking .................................................................................................................................... 10 
5.6 Test ......................................................................................................................................................... 11 
5.8 Varumärke ........................................................................................................................................... 11 



6. Resultat ......................................................................................................................................... 12 

6.1 Produkten ............................................................................................................................................ 12 
6.2 Produktens delar ............................................................................................................................... 12 
6.3 Uppfyllande av krav .......................................................................................................................... 12 

6.3.1 Underlättar vridning av fönsterhandtaget ....................................................................................... 12 
6.3.2 Kunna sitta kvar och passa de flesta fönsterhandtagen ............................................................. 12 
6.3.3 Enhetlig design med fönstret ................................................................................................................ 12 

6.4 Hur används Öpner? ......................................................................................................................... 13 
6.5 SWOT- analys ...................................................................................................................................... 13 
6.6 Affärsplan ............................................................................................................................................. 13 
6.7 Ritningsunderlag ............................................................................................................................... 13 

7. Framtid ......................................................................................................................................... 14 

7.1 Nyhetsgranskning ............................................................................................................................. 14 
7.2 Fortsatt utvecklingsarbete ............................................................................................................. 14 
7.3 Varumärke ........................................................................................................................................... 14 
7.4 Tillverkning ......................................................................................................................................... 14 
7.5 Marknadsföra ..................................................................................................................................... 15 
7.6 Porters five forces ............................................................................................................................. 15 

8. Slutsats och reflektion ............................................................................................................. 16 

8.1 Prototypen ........................................................................................................................................... 16 
8.2 Projektet ............................................................................................................................................... 16 

9. Källförteckning .......................................................................................................................... 18 

9.1 Litteratur .............................................................................................................................................. 18 
9.2 Internet ................................................................................................................................................. 18 

Bilagor ............................................................................................................................................... 20 

 



 1 

1. Inledning 
Detta projekt har gjorts för att utveckla ett hjälpmedel som underlättar vid vridning av 

fönsterhandtag.  

 

 

1.1 Bakgrund  

Projektet började då vi i projektgruppen fick veta att Martin Persson på Hälsoteknikcentrum 

Halland hade ett förslag på en projektidé. Projektet handlade om att utveckla ett hjälpmedel 

som skulle underlätta vridning av fönsterhandtag, för personer med nedsatt kraft i sina händer.  

 

För att vi skulle få en bättre förståelse av problemet, träffade vi en person under projektets 

början. En person som kunde berätta mer ingående om problemet, utifrån sin egen situation. 

Där förklarades, vilka moment som var svåra vid vridningen, egna upplevelser av problemet. 

 

Utifrån besöket fick vi reda på att fönsterhandtag oftast var svåra att greppa, då de nästan 

alltid är smala och rektangulära i formen.   

 

Vi bestämde oss för att arbeta med projektet, då vi båda kände att detta var ett intressant 

område, samt att det fanns ett tydligt behov. 

 

 

1.2 Problemformulering  

I projektet ska några problem lösas för att kunna utveckla hjälpmedlet. Det som behövs finna 

en lösning på är följande:  

 

 Vridning av fönsterhandtag 

Att finna det mest effektivaste sättet att lösa vridningen på, manuellt. 

 

 Fastsättning  

Att bestämma det bästa sättet att fästa hjälpmedlet på fönsterhandtaget.  

 

 Design 

Vilket utseende hjälpmedlet ska ha för att få en enhetlig design med fönstret.  

 

 

 

1.3 Syfte 

Det vi vill uppnå med vårt projekt är att utveckla en fungerande prototyp som underlättar 

vridning av fönsterhandtag, för personer med nedsatt handstyrka.  
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1.4 Mål 

 

1.4.1 Projektmål 

Projektmålet är att den 16 maj 2012, vid redovisning av projektet, kunna visa upp en 

fungerande prototyp.  

 

1.4.2 Effektmål 

Syftet med projektet är att utveckla ett hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta vid vridning 

av fönsterhandtag. Tanken är att hjälpmedlet ska kunna användas av personer som har svårt 

att vrida fönsterhandtagen i sina hem.  
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2. Projektbeskrivning  
I detta kapitel görs en beskrivning av projektet och dess involverade parter. 

 

2.1 Intressenter 

Projektets intressenter kan delas upp i tre kategorier. Där kärnintressenter innehar en 

beslutande eller en drivande roll för projektet. Primärintressenterna är de som till stor del 

berörs och vill därför ha en påverkande roll i projektet. Sekundärintressenter är de som delvis 

kommer påverkas av projektet. (Tonnquist, 2010) 

2.1.1 Kärnintressenter  

Det är projektgruppen (Emilie Holm och John Jansson), vår idégivare Hälsoteknikcentrum 

Halland och projektets handledare Jonas Rundquist.  

2.1.2 Primärintressenter   

Det är användaren av produkten, samt köparen (exempel: privatpersoner, hjälpmedelsföretag 

som säljer produkten vidare) av produkten. 

2.1.3 Sekundärintressenter  

De som delvis kommer att påverkas av projektet är Högskolan Halmstad och konkurrerande 

företag inom branschen. 

 

2.2 Projektorganisation 

Projektet har utförts i egen regi. Dess projektgrupp har bestått av två studenter, Emilie Holm 

och John Jansson. Projektgruppen har under projektets gång haft regelbundna möten med 

handledaren Jonas Rundquist, som bistått med stöd i form av tips och idéer. En referensgrupp 

har använts, som innefattar olika fokusgrupper. Vi som projektgrupp har också under 

projektet haft kontakt med idégivaren Hälsoteknikcentrum Halland, med dess kontaktperson 

Martin Persson. Se bilaga 1, för projektorganisation.  

 

2.3 Krav/önskemål på produkten 
 

Krav som hjälpmedlet skall uppfylla är följande:  

 

1. Underlätta vridning av fönsterhandtag 

2. Kunna sitta kvar på fönsterhandtaget – både under och efter användning  

3. Enhetlig design med fönstret  

4. Lätthanterlig – användaren ska själv kunna hantera produkten 

 

Önskemålen för hjälpmedlet är att den ska passa flertalet av marknadens fönsterhandtag.  
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2.4 Budget 

Projektet har haft låga utgifter. De utgifterna som uppkom, stod projektgruppen själva för. 

Utgifterna för projektet har uppgått till cirka sjuhundra kronor. Kostnaderna har gått till att 

utveckla den prototyp vi har tagit fram.  

 

2.5 Tidsplan 

Projektet har haft en tidsplan i form av ett Gantt-schema, för att få en visuell bild av projektets 

planering. I schemat har de viktigaste aktiviteterna för projektet satts upp, med angivelse om 

start och slutpunkt för varje aktivitet. Se bilaga 2. 
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3. Metoder  
I detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg som har varit till hjälp för att genomföra 

projektet. 

 

3.1 Projektmodell 

Vi har i vårt projekt valt att arbeta utifrån projektmodellen DPD (Dynamic Product 

Development), som är känd från Stig Ottosson. Med DPD arbetar man med användaren och 

användningen i fokus på ett dynamiskt och resurseffektivt sätt. Under arbetsgången ska 

många och små beslut fattas kontinuerligt för att på ett effektivt och tidssparande sätt, snabbt 

kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. (Ottosson, 1999) 

 

I vårt projekt har vi arbetat utifrån användaren, då vi i början av projektet besökte en 

potentiell användare som kunde beskriva sin nuvarande situation för oss. Efter det gjorde vi 

enkätundersökningar, för att ta reda på mer vem användaren är.  

 

Under hela projektet har vi testat våra lösningar för att komma fram till ett lösningsförslag 

som går att använda och som verkligen fungerar. För att göra det har vi fattat många små 

beslut på vägen, för att komma så snabbt som möjligt fram i vårt projekt och mot vårt resultat. 

 

När vi utfört projektet har vi försökt att hela tiden använda våra resurser på ett så effektivt sätt 

som möjligt, då vi gjort saker parallellt med vart annat.  

 

Det finns andra modeller som går att använda istället för DPD, exempel är CE, som istället för 

användaren sätter kunden i fokus. I vårt projekt har det varit viktigt att sätta användaren i 

fokus, därför hade inte CE varit ett lika bra alternativ. Då kunden inte alltid är samma person 

som användaren i vårt fall. (Ottosson, 1999) 

 

Tvärtemot dynamisk utveckling finns det modeller i statiskutveckling. Att vi inte valde att 

arbeta utifrån en statisk modell beror på att de har stora och viktiga beslutsfaser inför varje 

utvecklingsfas, som kan vara svåra att passera. Ju viktigare beslut som måste fattas desto 

svårare är faserna att passera. Därför blir det lätt fördröjningar i projekt som använder sig av 

dessa modeller.(Ottosson, 1999) 

 

 

3.2 Planering och samtal 

 

3.2.1 Handledarmöte 

Projektgruppen har i början av varje vecka, haft ett schemalagt möte med handledaren. Syftet 

med mötet var att diskutera projektet, samt att få vägledande hjälp.  
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3.2.2 Veckoplanering 

En planering för vad som ska genomföras under veckan och som svarar på frågorna när, var 

och hur. Syftet var att veta vad som skall göras den kommande veckan, samt få en stuktur i 

arbetet. 

 

3.2.3 Veckorapportering 

I slutet på varje genomförd vecka har en rapport skrivits om den gångna veckans händelser. 

Syftet var att själva reflekterade över hur veckan har gått, samt att ge handledaren en inblick i 

vårt arbete. 

 

3.2.4 Gantt- schema 

Är en typ av flödesschema som används för att grafiskt illustrera och beskriva ett projekts 

tidsplan. Syftet var att få en tiduppfattning av projektets olika delar.(Tonnquist, 2010) 

 

 

3.3 Idégenerering 

 

3.3.1 Brainstorming 

Används för att få fram idéer för lösningar på ett tydligt definierat problem. (Rundquist och 

Grönevall, 2004) Syftet med att använda brainstorming i vårt projekt, var att komma fram till 

olika lösningsförslag och idéer. (Holmdahl, 2009) 

 

3.3.2 BAD- PAD- MAD- CAD 

BAD (Brain Aided Design) har används i vår utvecklingsfas, och består till stor del av att 

tänka och att visualisera lösningar i huvudet. (Holmdahl, 2009) 

 

PAD (Pencil Aided Design) har också varit viktig, och har används för att skissa ner det vi 

visualiserat i vårt inre på papper. (Holmdahl, 2009) 

 

MAD (Model Aided Design) har gjorts för att snabbt kunna testa och verifiera våra 

lösningsförslag. För att kunna genomföra detta, tillverkade vi förslagen i modellmaterial. 

(Holmdahl, 2009) 

 

Med CAD (Construction Aided Design) ritas lösningsmodellen upp i ett program. För att få 

en mer detaljerad skiss med tillhörande mått. Det gjordes i projekt på vårt valda 

lösningsförslag. (Holmdahl, 2009) 

 

 

3.4 Verktyg under projektet 

 

3.4.1 Benchmarking 

Projektgruppen gjorde en benchmarking för att se hur konkurrenterna hade valt att lösa 

problemet.  
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Som sen kunde användas för att se vilka styrkor vårt egna lösningsförslag hade i jämförelse. 

(Kotler, 2008) 

 

3.4.2 Fokusgrupp 

En fokusgrupp kan användas för att få fram idéer och uppslag som kan vara värdefulla för 

utvecklingsarbetet i projektet. (Rundquist och Grönewall, 2004) I vårt projekt har vi använt 

oss av fokusgrupper på bland annat Hjärtans hus i Halmstad och på Reumatiker förbundets 

årsmöte. Vid möte med dem delade projektgruppen ut en enkät. Förutom ovanstående 

fokusgrupper har vi haft ett möte med en person som berättade mer om vårt problemområde 

utifrån sin egen situation. 

 

3.4.3 Enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes genom att lämna ut en enkät till vår målgrupp, för att ta reda på 

om det fanns ett behov av hjälpmedlet. 

 

3.4.4 SWOT- analys 

En SWOT- analys (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) gjordes i projektet för att få 

reda på produktens styrkor, svagheter, möjligheter samt externa hot som kan komma att 

påverka produkten.(Kotler, 2008) 

 

3.4.5 Porters five forces 

Den gjordes i projektet för att göra en branschanalys. Det för att se leverantörers och kunders 

förhandlingsstyrka, eventuella hot från substitut och nyetablering, samt konkurrensen mellan 

befintliga aktörer i branschen. (Porter, 1998) 

 

3.4.6 FMEA- Feleffektsanalys 

Görs för att kunna identifiera vad som kan riskeras gå fel i en konstruktion eller en process. 

I vårt projekt använde vi oss av en konstruktions FMEA, för att identifiera vad som kan 

riskeras gå fel vid konstruerandet av vår produkt. (Ottosson, 1999) 

 

3.4.7 Affärsplan 

I en affärsplan görs bedömningar på marknadsförutsättningar, hur projektet ska drivas och hur 

projektets ekonomi ska utvecklas. En affärsplan har i projektet gjorts för att visa vad vårt 

utvecklade hjälpmedel har för förutsättningar.(ALMI, 2012) 

 

3.4.8 Parvis jämförelse 

Används för att få fram en rangordning på olika parametrar utefter dess betydelse. (Rundquist 

och Grönevall, 2004) Parvis jämförelse användes i vårt projekt för att rangorda funktioner och 

egenskaper på vår slutliga prototyp. Det för att få ut vilket av våra lösningsförslag som var det 

som vi skulle gå vidare med. För att komma fram till lämpliga parametrar, diskuterade 

projektgruppen olika alternativ, vilket resulterade i de valda parametrarna.  
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4. Handstyrka  
I detta kapitel finns en teoridel om handstyrka. 

 

Med ett mätinstrument som kallas "Grippit" kan mätvärden elektroniskt tas fram på personers 

handstyrka. Grippit används genom att en person tar tag i mätinstrumentets handtag och sedan 

greppar denne med maximal kraft under förloppet av tio sekunder. På denna tid fås ett resultat 

på personens styrka i Newton(N) som ett maxvärde, medelvärde och som ett slutvärde. Där 

medelvärdet och slutvärdet efter tio sekunder ger ett resultat på personens uthållighet. 

 

Medelvärdet på handstyrka för män i ålder 20 till 69 år ligger normalt på runt 400 N och för 

kvinnor i samma ålder på 220 N.  

 

I en undersökning av befolkningsstudien SNAC- Skåne (Swedish National study on Aging 

and Care) där runt 2500 personer testades med mätinstrumentet Grippit. Kom det fram nya 

referensvärden på kvinnor och män som var i åldern 60 år och uppåt.  

 

Dessa värden visade tydligt att handstyrkan försämras med åldern, och att den börjar avta 

redan vid 60 års ålder. Vid 80 års ålder ligger medelvärdet på handstyrkan runt 150 N för 

kvinnor och 275 N för män. (Skane, 2012) 

 

Det är inte bara med åldern som handstyrkan kan försämras, utan också med en sjukdom som 

reumatism. En person med reumatism, i form av RA(Reumatoid Artrit), kan med tiden snabbt 

förlora styrkan i händerna.  

 

För personer med reumatism ligger värdena för den starkaste handen på runt 100 N, och det är 

inte ovanligt att det ligger lägre. Vilket givetvis då kan försvåra många vardagliga 

sysslor.(Reumatiker, 2012)   
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5. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur vi genomförde projektets olika delar.  

 

5.1 Användarstudie 

För att vi i projektgruppen skulle förstå problemet kring vridningen med fönsterhandtaget, 

träffade vi en person. En person som utifrån sin egen situation, berättade vad som upplevdes 

som problematiskt. Via frågor som projektgruppen ställde fick vi reda på att ett runt handtag 

var lättare att greppa och att personen tyckte hjälpmedlet skulle kunna sitta permanent på 

fönsterhandtaget. Se bilaga 3, för personens kommentarer. 

 

Vi gjorde en enkätundersökning som riktade sig till vår målgrupp, för att säkerhetställa att 

behovet av hjälpmedlet fanns. Se bilaga 4,för enkät.  

 

Den första enkätutdelningen ägde rum den 13 februari 2012 på Hjärtans hus i Halmstad. Där 

fick vi möjligheten att dela ut enkäter till en akvarellgrupp, där åtta stycken personer 

medverkade. Se bilaga 5 för resultat. 

 

Vår andra enkätutdelning gjorde den 21 februari 2012. Då besökte vi Reumatikerförbundets 

årsmöte som hölls i centrala Halmstad. Där fick vi möjligheten, under deras fikapaus att 

presentera och dela ut våra enkäter. Där var det trettiosex stycken personer som medverkade. 

Se bilaga 6 för resultat. 

 

Resultatet av de enkätunderssökningar vi gjorde bekräftade att det fanns ett behov hos vår 

målgrupp.  

 

 

5.2 Idégenerering  

När vi visste att ett behov fanns gick vi vidare till att generera idéer. För att komma på 

lösningsförslag, använde vi oss av brainstorming, parallellt med metoderna BAD, PAD och 

MAD. Vi började först med att tänka och visualisera upp idéerna i huvudet. För att sedan 

skissa dem på papper. Samtidigt som vi skissade ner våra idéer, diskuterade vi idéer fram och 

tillbaka med varandra. Detta gav oss nya och mer genomtänkta lösningsförslag. För att få 

fram de lösningsförslag som vi kunde genomföra, gjordes en rensning.  

 

De förslagen som blev kvar bestämde vi oss för att modellera upp. Det gjordes i ett 

modellmaterial, i skolans verkstad. Detta gjordes för att lättare kunna genomföra tester och 

utvärderingar. Se bilaga 7 för lösningsförslag. 
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5.3 Val av lösning 

För att kunna välja ut en lösning ur förslagen, gjordes enklare tester och utvärderingar.  

Tester utfördes genom att vi provade lösningsförslagen på olika fönsterhandtag.  

 

Vi ville se lösningarnas förmåga att vrida handtaget, hålla sig kvar på handtaget och hur de 

passade på olika fönsterhandtag. Via testerna, kunde vi se att vissa lösningsförslag var mindre 

lämpade. 

 

Vi gjorde en parvis jämförelse för att se vilka av kraven och önskemålen som var viktigast för 

den slutliga lösningen. Den visade att tilltalad design var det viktigaste, men att lösningen 

även skulle kunna passa ett flertal fönsterhandtag, vara kvar efter användning och att vikten 

skulle vara låg. Se bilaga 8 för parvis jämförelse. 

 

Efter att ha testat lösningarna på flera fönsterhandtag, och gjort en parvis jämförelse, kom vi 

fram till vårt slutliga val av lösning. Vilket blev lösningsförslag nummer sex, Se bilaga 7. 

Lösningen valdes ut för att den klarade våra tester, och att den stämde överens med resultatet 

vi fick fram från den parvisa jämförelsen. 

 

 

5.4 Tillverkning av prototyp 

För att göra lösningsförslaget till en verklighetstrogen produkt, gjordes en prototyp. Den 

gjorde projektgruppen nästintill helt på egen hand. Det blev möjligt då vi fick stöd av 

personalen som funnits att tillgå i skolans verkstad. 

 

Användandet av ett flertal maskiner och verktyg i verkstaden, resulterade i den prototyp vi har 

idag. Material till prototypen har i största utsträckning funnits tillgängligt i verkstaden, vilket 

har medfört att materialkostnaderna kunnat hållas låga.  

 

För att få ett bra utseende på prototypen, har vi lagt ner mycket tid och utveckling av dess 

design. Mycket tid gick åt till att bestämma kombinationen av dess form och färg.  

 

 

5.5 Benchmarking 

Nästa steg blev att se vilka konkurrenter och nuvarande produkter som finns på marknaden. 

Vi hittade att det fanns några hjälpmedel med liknande funktion, men ett begränsat utbud. 

Produkterna vi hittade fanns tillgängligt att köpa via internetbaserade företag.  

 

De hjälpmedel vi hittade var av manuell typ. En kombinerad dörr- och fönsteröppnare, en 

annan för fönster, dörrar och kranar, samt en tredje för öppning av fönsterhandtag och gamla 

fönsterlås. Se bilaga 9, för en närmare beskrivning av dessa.  
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Utifrån benchmarkingen fick vi en tydligare uppfattning om hur vår produkt förhåller sig till 

de andra på marknaden. Vilket medförde att vi lättare kunde beskriva styrkorna med vår 

produkt. Den främsta styrkan vi kom fram till att vårt hjälpmedel har, är dess stilrena design. 

 

 

5.6 Test  

 

Dynamometer 

För att få ett värde på den kraft som krävs för att vrida ett fönsterhandtag, gjorde vi ett test 

med hjälp av en dynamometer Vi valde slumpvis ut tre olika handtag att testa. Testet 

genomfördes genom att fästa ett snöre mellan dynamometer och handtagets ände, se bilaga 10 

för illustration. 

 

Vi gjorde testet för att kunna visa på att det blir lättare att vrida ett fönsterhandtag med vår 

prototyp. När vi hade tagit reda på den kraft som krävs, gjordes en beräkning på hur stor 

skillnad en längre hävarm gör. Se bilaga 11 för detaljerad uträkning. 

 

 

5.7 FMEA 

I vår FMEA fick vi fram att återgärder bör göras på vår produkts handtag, då risktalet där är 

som störst. Åtgärder som behövs genomföras är användartester och utvärderingar. För att få 

en bekräftelse att hjälpmedlets handtag passar de flesta användarna. Se bilaga 13. 

 

 

5.8 Varumärke 

För att komma på ett namn som passade till vårt hjälpmedel, gjorde vi en brainstorming. Där 

vi försökte hitta på ett namn som kunde kopplas till vad produkten gjorde, och som var unikt 

och igenkännbart. Namnet vi fastnade och bestämde oss för var Öpner. Vilket kan ses som ett 

svenskt påhittat ord för det engelska ordet opner som betyder öppnare.  

 

Undersökning av unikhet 

Vi valde att göra en egen varumärkesundersökning för att försäkra oss om att namnet Öpner 

inte redan var upptaget. Det för att ha ett unikt varumärke som tydligt kan förknippas med vår 

produkt på marknaden. Undersökningen om detta har genomförts via PRV(Patent- och 

registreringsverket) i deras varumärkesdatabas. 

 

Enligt vår undersökning, där vi sökt på registrerade varumärken inom EU, IR och nationella, 

är Öpner ett unikt varumärke. För att se resultatet av sökta varumärke, se bilaga 12. 
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Bild 1 

6. Resultat  
I detta kapitel, beskrivs vår valda lösning mer ingående.   

 

6.1 Produkten  

Öpner (Bild 1) är ett hjälpmedel som underlättar vridning av fönsterhandtag. Den är 

tänkt till personer som har det svårt att vrida fönsterhandtaget med egen kraft. Dessa 

kan delas in i olika grupper, varav de största grupperna är äldre och reumatiker.  

 

 

6.2 Produktens delar 

Produkten består av två delar, en sektionsdel och en handtagsdel. Sektionsdelen har till 

uppgift att fästa Öpner på handtaget. Detta är möjligt med två stycken gummipackningar, som 

sitter i de två övre delarna av sektionsdelen, se bilaga 20. I den nedre sektionsdelen finns 

ingen gummipackning, utan bara ett gummibeklätt hål för att fönsterhandtagets nedre del ska 

få fäste vid vridning. 

 

Handtagsdelen har dess böjda form för att användaren inte skall komma i kontakt med 

fönsterkarmen vid användning av hjälpmedlet. Handtaget har sin runda form för att kunna 

anpassas till både höger- och vänsterplacerade fönsterhandtag.  

 

 

6.3 Uppfyllande av krav 

För att visa vilka krav och önskemål som vår produkt har uppfyllt, följer här en mer ingående 

förklaring.  

 

6.3.1 Underlättar vridning av fönsterhandtaget 

Öpner underlättar vridning, då den ger användaren en längre hävarm. För att visa på detta, har 

en uträkning gjorts baserat på vårt dynamometertest. Resultatet av uträkningen gav att kraften 

som behövs för att vrida fönsterhandtaget, var 81 procent mindre med Öpner. Se bilaga 11. 

 

6.3.2 Kunna sitta kvar och passa de flesta fönsterhandtagen 

Genom att Öpner har gummipackningar i sektionsdelens del 1 och 2(se bilaga 20) kan den 

fästas på ett flertal av marknadens fönsterhandtag. Detta är möjligt då gummipackningarna 

har en utskärning i form av en cirkel med genomgående skär. Som klämmer fast 

fönsterhandtag när det träs igenom. Vilket gör att Öpner sitter kvar på fönsterhandtaget. 

 

6.3.3 Enhetlig design med fönstret 

Designen har varit en väsentlig del i utvecklingsarbetet. Där vi eftersträvat att få Öpner att 

passa in med fönstrets design. Utifrån detta valde vi en neutral färgkombination, som blev 

svart, silver och vitt. Produkten har sin form för att ge ett stilrent och designmässigt intryck. 

Det för att utmärka sig från de övriga produkterna på marknaden. 
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6.4 Hur används Öpner? 

Användningen av hjälpmedlet öpner, kan delas upp i tre steg. Där användaren börjar med att 

ta upp den. För att sedan passa in den till fönsterhandtaget, och sakta trä på med hjälp av båda 

händerna. När Öpner sitter på plats kan användaren enkelt vrida fönsterhandtaget upp och ner.  

 

Efter användningen finns möjligheten att låta Öpner sitta kvar på handtaget eller ta av den 

genom att sakta dra den neråt. Se bilaga 21, för illustration. 

 

 

6.5 SWOT- analys 

För att få reda på produktens styrkor, svagheter och dess möjligheter och hot på marknaden så 

har en SWOT- analys gjorts. I analysen kom vi fram till att vår produkts styrkor är att den 

passar ett flertal av marknadens fönsterhandtag, och att den kan sitta kvar under och efter 

användning. Se bilaga 23. 

 

 

6.6 Affärsplan 

En affärsplan har gjorts för Öpner. Se bilaga 22. 

 

 

6.7 Ritningsunderlag  

Ett ritningsunderlag för hjälpmedlet Öpner har tagits fram. Redovisas i bilaga 14 till 19.  
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7. Framtid 
För att Öpner ska nå fram till marknaden. Finns det viktiga delar kvar att genomföra. Dessa 

delar beskrivs i detta kapitel. 

 

 

7.1 Nyhetsgranskning 

För att inte göra intrång i något befintligt patent, behövs en nyhetsgranskning göras. För att 

göra detta behövs en investering läggas på ett patentombud, som finnas att tillgå på någon av 

Sveriges patentbyråer.  

 

 

7.2 Fortsatt utvecklingsarbete 

För att kunna börja försäljning av Öpner, behövs ett fortsatt utvecklingsarbete av produkten 

göras. Produkten måste testas och utvecklas vidare i samband med potentiella användare, som 

reumatiker och äldre. Det för att göra den så användarvänlig så möjlig så att användaren 

känner att den är till för dem, så att de vill köpa den.  

 

För att kunna veta att produkten uppfyller visa krav, krävs det att den testas och utvärderas av 

användare. Det som behövs testas är: 

 

 Dess lätthanterlighet 

 Handtagets greppvänlighet 

 

Vissa av produktens delar måste genomgå en vidareutveckling och tester för att nå ett så bra 

resultat som möjligt. De delar som behöver detta är bland annat gummisektionerna. De för att 

säkra att fastsättningen görs på bästa sätt. 

 

 

7.3 Varumärke  

Vi har valt att kalla vår produkt för Öpner. I projektet har vi gjort en varumärkessökning och 

kommit fram till att namnet var unikt och användbart. För att säkerhetsställa att varumärket 

ledigt kan en förundersökning göras av Patent- och Registreringsverket. Om försäljning ska 

göras av produkten kan det vara en bra investering att varumärkesskydda namnet Öpner. 

(PRV, 2012) 

 

 

7.4 Tillverkning 

För att tillverka produktens olika delar, kan vi i framtiden använda olika tillverkningsmetoder. 

Vilken tillverkningsmetod som är den bästa för att ta fram Öpner i ligger i framtiden. Hur 

Öpner ska tillverkas bestäms av kostnad, kvantitet och design.  
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7.5 Marknadsföra  

För att i framtiden få ut Öpner på marknaden så måste vi marknadsföra den på ett bra och 

effektivt sätt. Det för att de potentiella användarna/kunderna ska ha valmöjligheten att kunna 

välja att köpa en Öpner. Det kan de bara ha om vi har marknadsfört vår produkt väl, så att de 

vet att den finns att tillgå.  

 

 

7.6 Porters five forces 

För att undersöka hur marknaden ser ut för vår produkt, gjordes en Porters five forces. Där vi 

fick fram att marknaden var ganska så liten, och att köparna i branschen inte har så mycket att 

säga till om. Det finns gott om leverantörer i branschen vilket gör att det finns en möjlighet att 

enkelt byta leverantör. Det är enkelt att nyetablera sig på marknaden, då inga stora 

investeringar behövs göras. Se bilaga 24. 
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8. Slutsats och reflektion  

 

8.1 Prototypen  

Vi fick fram i projektet att handstyrkan hos äldre och reumatiker är mindre än hos en yngre 

och frisk person. Med dynamometertestet som vi gjorde fick vi fram vilken kraft som krävs 

för att vrida ett antal fönsterhandtag.  

 

För att vrida ett fönsterhandtag kan det krävas en kraft på cirka fyrtio Newton, med Öpner 

reduceras denna kraft cirka åtta Newton. Vilket naturligtvis gör skillnad för en person med en 

maxkraft i handen på under hundra Newton. För istället för att behöva använda nästan sin 

fulla styrka i handen, behöver personen bara använda en liten del.  

 

Så med det i baktanken, är slutsatsen med Öpner att den bidrar till att underlätta vridning av 

fönsterhandtag, då kraften som krävs för att vrida minskar med runt åttio procent. Vilket är 

mycket för någon med normal handstyrka, och ännu mer för någon med mindre. 

 

För att nå marknaden och komma ut på försäljning finns det en del viktiga beslut som måste 

fattas. Det ska fattas beslut om vidare satsning på tester och utveckling, för att få fram en så 

användarvänlig och konkurrenskraftig produkt som möjligt. När det är klart ska det bästa 

tillverkningssättet identifieras och väljas. 

 

 

8.2 Projektet  

Eftersom vi startade detta examensprojekt i slutet på januari 2012, hade vi mindre än fyra 

månader på oss att genomföra projektet. Ett examensprojekt som vanligtvis brukar ha en 

längd på nio månader. Projekt startades så pass sent på grund av att vårt tidigare projekt 

visade sig ha hinder som inte gick att förbigå, hinder som kom fram sent i projektet. 

 

Vi har under projektet arbetat med DPD, då vi ständigt under projektets gång försökt att fatta 

små och snabba beslut. Något som var svårt i idéfasen, då nästan alla beslut och krav, 

hämmade vår kreativitet och därmed farten på projektets fortgång. 

 

Eftersom tiden verkligen var en bristvara i projektet, fick vi prioritera för att kunna genomföra 

de delarna vi tyckte var logiskt sätt de vikigaste i projektet. En prioritering som innebar att 

bestämma och planera i vilken ordning de största delarna i projektet skulle ske. 

 

Syftet med projektet var att utveckla en fungerande prototyp, vilket blev den viktigaste och 

största delen i projektet att komma fram till och genomföra. Vilket vi också gjorde, och 

projektets syfte blev uppnått. Efter att genomfört redovisningen av projektet den 16 maj 2012 

med vår fungerande prototyp, blev också vårt satta projektmål uppfyllt. 
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Som metoden DPD säger så ska användaren vara i fokus. Det var därför bra att börja projektet 

med att besöka en person som kunde berätta och hjälpa oss att sätta oss in i dennes vardag och 

situation. Det för att verkligen få veta var problemet var. Att senare göra 

användarundersökningar, var också väldigt givande. När vi senare skulle komma på 

lösningsförslag på problemet använde vi i projektet oss mycket av brainstorming, för att 

komma på nya idéer och lösningar. Vilket har varit väldigt givande, då vi fått det flesta av 

våra idéer genom det.  

 

Vi skulle i projektet haft mer användarstudier och närmare kontakt med användare under 

framtagning av prototypen. Det för att göra produkten ännu mer anpassad efter användarens 

behov och önskemål. Detta gjordes inte då prototypen inte hann bli klar förrän projektet var i 

sitt slutskede. Vid framtida utveckling borde detta självklart genomföras, för att anpassa 

produkten ytterligare till användaren.  

 

Samarbetet mellan oss projektmedlemmar har fungerat väldigt bra. Det har varit enkelt att 

kommunicera och komma överens. Trots motgångar under projektet, har vi hela tiden stöttat 

och motiverat varandra.  
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Bilaga 1, Projektorganisation 
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Bilaga 2, Gantt- schema  

 

ID Veckor 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Aktiviteter 

1 Projektstart 
                   

2 Information  
                   

3 Användarstudie 
                   

4 Idégenerering 
                   

5 MAD (model 

aided design) 

                   

6 Rapportskrivning 
                   

7 Prototyp 
                   

8 Redovisning 
                   

9 Utexpo 
                   



 

Bilaga 3, Intervju 

 

Intervju  

Onsdagen den 25 januari 2012, genomfördes en intervju. En intervju med en person som hade 

reumatism (artros) i händerna och handlederna. 

Projektgruppen ställde frågor, och fick följande svar. 

 

Vad är problemet när du ska öppna fönster?  

Handtaget är för smalt.  

 

Hjälpmedlet, tycker du det ska vara något som sitter fast på fönstret eller något som ska kunna tas 

fram och användas?  

Ska sitta tillgängligt, permanent på alla fönster.  

 

Har du själv haft några idéer på utformning?  

Har satt ett gummirör över handtaget, fungerar bra.  

 

Hur gör du idag för att öppna fönster?  

Använder sig av en handske i mellan handen och handtaget.  

 

Vad är ett rimligt pris för dig?  

Ett så lågt pris som möjligt. 



 

Bilaga 4, Enkätundersökning 

Användarundersökning 

Du som medverkande i denna undersökning kommer att vara anonym. Resultatet av enkäten 

kommer att publiceras i en skriftlig rapport. Rapporten är för ett utvecklingsprojekt, vars 

syfte är att ta fram ett hjälpmedel för att underlätta vridning av fönsterhandtaget. 

 
Ringa in de svarsalternativ du tycker passar bäst in på frågan. 
_____________________________________________________________________ 
 

Ålder: 18 – 35  36 – 50  51 – 64   65  

Kön:  Man  Kvinna  

 

Frågor:  

1. Har du upplevt att det är svårt att öppna fönster?  

 
Ja  Nej 

 

(Om JA på fråga 1) Vad berodde det på?  

 

Trögt handtag  För kort handtag Obekvämt grepp  

 

 Annat:___________ 

 

 

2. Skulle du vilja ha ett hjälpmedel för att underlätta öppning av fönster? 

 
Ja  Nej          Jag har redan ett  

 

3. Har du haft svårt att öppna något annat med handtag i hemmet? 

 Exempel: kylskåp, ytterdörr. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 



 

Bilaga 5, Resultat av enkätundersökning 1 

 

Fråga : Skulle du vilja ha ett hjälpmedel för att öppna fönster? 

 

 

 

Fråga: Har du någon gång haft svårt att öppna fönster? 

 

 

62% 

38% 

ja

Nej

62% 

38% 

ja

Nej



 

45% 

22% 

11% 

22% 

Trögt handtag

Obekvämt grepp

För kort handtag

Annat

Bilaga 6, Resultat av enkätundersökning 2 

 

Fråga: Skulle du vilja ha ett hjälpmedel för att öppna fönster? 

 

  

Fråga: Har du någon gång haft svårt att öppna fönster? 

 

 

 

Fråga: Varför var det svårt att öppna fönstret?

33% 

67% 
ja

Nej

47% 

53% ja

Nej



 

Bilaga 7, Lösningsförslag

Bild 1 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 5 

Bild 6 

Bild 2 

En av de första idéerna var att göra ett handtag som 

träs över fönsterhandtaget. För att den skulle fästas 

bättre på fönsterhandtaget, var alternativet att göra en 

utskärning som ett v, i övre innedel av 

lösningsförslaget. Tanken var att handtagets yttre 

skulle vart i ett greppvänligt material. 

Detta var en lösning som innehåll en fjäder. Tanken 

var att man skulle trä in fönsterhandtaget mellan 

lösningens överdel och fjäder, för att fästa lösningen. 

Detta var en lösning som baserades på ett rör som 

var böjt, för att det skulle vara lätt att greppa. I röret 

var tanken att det skulle vara någon form av mjukt 

material som formade sig efter handtaget, så att 

lösningen fäste sig på fönsterhandtaget. 

Med hjälp av formen av ett J, var tanken att man 

skulle kunna trä denna över fönsterhandtaget och 

sedan vrida fönsterhandtaget med hjälp av en längre 

hävarm. 

 

Med hjälp av ett elastiskt tyg så var tanken att detta 

lösningsförslag skulle träs över fönsterhandtaget och 

resultera i att det satt fast. Och sedan var tanken att 

tyget skulle forma ett greppvänligt handtag med 

något mjukt material emellan inner- och yttertyget. 

Detta lösningsförslag bestod av en sektionsdel. Med 

gummipackning i mitten på dem två översta delarna. 

Det gjordes för att den skulle hålla sig kvar på 

fönsterhandtaget.  

Detta lösningsförslag blev med lite vidareutveckling 

vår slutliga lösning. 



 

Bilaga 8, Parvis jämförelse 

 

 A. Parametrar 

 

B. 

Antal + 

C. 

Antal -  

D.  

Summa 

(B+C) 
Lätthanterlig Tilltalande 

design 

Låg vikt Få 

komponenter 

Passar 

många 

handtag 

Kvar efter 

användning 

 

 

 

 

 

 

A. 

Param 

Lätthanterlig 
 + - + - - 2 0 2 

Tilltalande 

design 

  + + + + 4 0 4 

Låg vikt 
   + + - 2 1 3 

Få 

komponenter 

    - - 0 0 0 

Passar många 

handtag 

     + 
1 2 3 

Kvar efter 

användning 

      

 

0 
3 3 

Antal - 
0 0 1 0 2 3  

 

A. Parametrar, är egenskaper och funktioner vi vill att vår slutliga lösning skall innehålla.



 

Bilaga 9, Nuvarande produkter på marknaden 

 

Dörr- och fönsteröppnare  

 

 

 

 

 
 

 

Är ett hjälpmedel som använder sig av en längre hävarm, och är tillverkad i det lättviktiga materialet 

aluminium. Pris är 278 kr. (Swereco, 2012) 

 
Greppy 

 

 

 

 
 

Kan användas på handtag till fönster och dörrar, och på kranar. Ger ett större grepp och en längre 

hävarm för bättre grepp och kraft. Bilder visar, greppy ensamt och på balkonghandtag och på kran. 

(Swededesign, 2012)  

 

 

Dörr & fönstergrepp 

 
Är till för personer med nedsatt rörlighet och stryka, i hand och arm. Kan öppna fönsterhandtag och 

gamla fönsterlås. Kostar 94 kr. (Gulare, 2012) 

  

http://www.gulare.com/shop/images/large/5008_LRG.jpg
http://www.swereco.se/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/5/150900.jpg


 

Bilaga 10, Dynamometertest 

Vi gjorde tester med en dynamometer på olika fönsterhandtag, för se vilken kraft som krävs 

för att vrida handtaget. Flera mätningar utfördes per handtag för att få ett så pålitligt mätvärde 

som möjligt. Resultat av testerna, framgår i tabellen nedan.  

 

Så här utfördes dynamometertestet, se bilder nedan. 

 

 

 

Resultatet av testerna på de tre fönsterhandtagen gav följande; 

 

 

 

 

Handtag Kraft Hantagets hävarm 

1 28 N 0,07 m 

2 12 N 0,07 m 

3 42 N 0,07 m 



 

Bilaga 11, Uträkning  

För att visa att det är lättare att vrida fönsterhandtaget med hjälp av Öpner, gjorde vi 

nedanstående uträkning. För att påvisa att vridning med Öpner blir lättare. 

Formel 

 

M= F * r  

Vridmoment = kraft * hävarm (Nm) 

 

 

Uträkning 

 

Vi räkna ut fönsterhandtagens olika vridmoment. Uträkningen baseras på det resultat vi fick 

ut av dynamometertestet. Se bilaga 10. 

 

Vridmoment för; 

 

Handtag 1  

 M = 28 * 0.07 = 1,96 Nm 

 

Handtag 2  

 M = 12 * 0,07 = 0.84 Nm  

 

Handtag 3  

 M = 42 * 0.07 = 2,94 Nm  

 

 

De uträknade vridmomenten ovan används för att få fram kraften som krävs med Öpner. 

 

Formel  

F=M/r   

 

Kraften som krävs med Öpner på, 

 

Handtag 1  

 F = 1,96/0,370 = 5,29 ≈ 5,3 N  

 

Handtag 2  

 F = 0,84/0,370 = 2,27 ≈ 2,3 N  

 

Handtag 3  

 F = 2,94/0,370 = 7,96 ≈ 8,0 N  

 

 

För att få fram kraftskillnaden som ges med Öpner, uträknat i procent; 

 

Handtag 1  

 28 N – 5,3 N = 22,7 N  22,7 / 28 = 81 % lättare med Öpner  

 



 

 

Handtag 2  

 12 N – 2,27 N = 9,73 N  9,73/12 = 81 % lättare med Öpner    

 

 

Handtag 3  

 42 N – 8 N = 34 N  34/42 = 0,809 ≈ 81 % lättare med Öpner  

 

 

Slutsats: När man använder Öpner, reduceras kraften som krävs vid vridning av 

fönsterhandtag med ca 81 procent.  

 



 

Bilaga 12, Varumärkessökning 

 

 

En varumärkessökning gjordes på Patent- och Registreringsverket. Vi sökte bland de EU, IR 

och Nationella registrerade varumärkena. Sökningen visade följande resultat.(PRV, 2012) 

 

 

 

Sökta varumärken 

öpner, opner, öppner, oppner, öppnare, open, 

öppna, upner, apner, epner, äpner, åpner, 

ipner, öppnor, öpmer, öppmer, opmer, 

oppmer 

 

Varumärkes träffar 

 

Open, öppna 



 

 

FMEA- feleffektanalys 
 

        

 Process-FMEA  

 

 
 

  Konstruktions-FMEA 

               

 Utförd av och deltagare     Detaljnamn      

    Emilie och John     Öpner             

       Datum       

          2012-05-19             
                        

Nr 

Komponent Funktion Felkarakteristik     Nuvarande tillstånd         Rekommenderade 

Operaton  Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Sann Allvar Uppt Risktal åtgärder 

  Funktion                     

1 
Fastsättning på 

fönsterhandtag 

Att hålla uppe hjälpmedlet 

på handtaget 
Kan ramla ner Kan skadas 

Felaktig 

konstruktion av 
gummipackningarna 

Tester  4 7 1 28 Konstrueras om  

  

  

Stöd vid vridandet 
Ger ej stöd åt 

fönsterhandtaget 

Användaren 

får inte ut 

full kraft 

Öpner sitter inte 
som den bör, kan 

hända vid för långt 

eller för kort 
fönsterhandtag 

Tester  4 8 1 32 

Ge anvisningar på 

fönsterhandtagets 

min och max längd 

                        

2 Handtag på Öpner Skönt att hålla i Passar inte användaren 

Användaren 
får inte fullt 

stöd och kan 

därför inte 
utnyttja sin 

fulla kraft 

Feldimensionerat 

handtag 
Tester  6 6 2 72 Användartester 

                        

3 Längd på Öpner 

Längre hävarm gör att 

användaren behöver 
använda en mindre kraft 

Ostabil 

Funktionen 

utnyttjas inte 
på bästa sätt 

Öpner har 

feldimensionerats 
Tester  4 5 1 20 

Satta mått, som finns 

anvisat på ritningar 

x 

Bilaga 13 - FMEA- feleffektsanalys  



 

Fortsättning, Bilaga 13 - FMEA- feleffektsanalys  

 

Beskrivning av viktningarnas betydelse, som är 1-10. För Sannolikhet, Allvar och Upptäckt. 

 

   Sannolikhet (Sann) och Allvarlighet (Allvar)                             

Vikning Betydelse 

1-3 Ingen till liten  

4-6 Medel  

7-10 Hög till väldigt hög 

 

 

    Upptäckt (Uppt)

Vikning Betydelse 

1-2 Väldigt hög till hög 

3 Medel 

4-6 Liten 

7-10 Väldigt liten till 

ingen 



 

Bilaga 14, CAD bild 

 

 



 

Bilaga 15, ritningar 

 

 

Sekretess 

Ritning på Öpner, med utsatta mått. 

 



 

Bilaga 16, ritningar 

 

 

Sekretess 

Ritning övre del.



 

Bilaga 17, ritningar 

 

 

Sekretess 

Ritning övre del.



 

Bilaga 18, ritningar 

 

 

Sekretess 

Övre del måttsatt. 



 

Bilaga 19, ritningar 

 

 

Sekretess 

Sektionsdel måttsatt. 

  



 

Bilaga 20, Uppbyggnad 

 

Sekretess 

Bilder på uppbyggnad av Öpner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 



 

Bilaga 21, Användning, steg för steg 

 
Sekretess 

Bildförklaring av användning. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Bilaga 22, Affärsplan   

 

Affärsplan 
 

Sammanfattning  

Vår affärsidé är att erbjuda ett stilrent och designmässigt utformat hjälpmedel som 

underlättar vridning av fönsterhandtag, för personer med svag handstyrka.  

 

Att komma in i branschen för hjälpmedel är någorlunda enkelt, då inga större investeringar 

krävs. Konkurrensen i branschen är inte heller så stor då tillväxten sker långsamt. 

 

 

 

Affärsidén  

Erbjuda ett stilrent och designmässigt utformat hjälpmedel som underlättar vridning av 

fönsterhandtag, det för personer med svag handstyrka. 

 

Vår vision  

Vår vision har varit att utveckla ett hjälpmedel som underlättar för personer i dess vardag. Ett 

hjälpmedel som möjliggör vridning av fönsterhandtag, för personer med nedsatt kraft i 

händerna.  

 

Branschen 

Genom Porters five forces fick vi fram en analys av branschen. Analysen visade att det är 

relativt lätt att etablera sig på marknaden. Då det vid start inte krävs så stora ekonomiska 

investeringar.  

 

Analysen visade att köparna på marknaden inte har en stor förhandlingsstyrka. Det finns ett 

flertal leverantörer på marknaden, vilket medför att det är enkelt att byta. Det krävs inga 

större investeringar för att byta. 

 

Produkten 

Produkten är ett hjälpmedel som underlättar vid vridning av 

fönsterhandtag. Den är tänkt till personer som har det svårt att 

vrida fönsterhandtaget med egen kraft. Dessa kan delas in i olika 

grupper, varav de största grupperna är äldre och reumatiker. 

 

 

 



 

Marknadsundersökning  

 

Kunder/användare 

Hjälpmedlets målgrupp är personer som har nedsatt handstyrka. Dessa kan huvudsakligen 

delas in i grupperna: äldre och reumatiker.  

 

Enligt en statistisk befolkningsundersökning som gjordes i Sverige år 2010, fanns det:  

 

 100 000 personer som har reumatism (Vardagsguiden, 2012) 

 1 737 246  personer är över 65 år, vilket motsvarade 18,5 procent av Sveriges 

befolkning. (SCB, 2012) 

 

Så vår potentiella marknad består av ungefär 1,8 miljoner personer.  

 

Konkurrenter på marknaden 

Genom en benchmarking hittade vi att det finns få konkurrenter på marknaden, om man ser 

till dem som liknar vårt hjälpmedel. Vi hittade tre stycken liknande hjälpmedel, som alla säljs 

via internetbaserade företag. Den ena av dem är en dörr- och fönsteröppnare. Den andra är en 

öppnare för fönster, kranar och dörrar. Den tredje är för vridning av fönsterhandtag och 

öppning av gamla fönsterlås. 

 

Fördel mot konkurrenterna 

I SWOT- analysen fick vi fram att fördelen som vårt hjälpmedel har mot de konkurrerande 

produkterna, först och främst är dess design. Då vårt hjälpmedel inte ser ut som ett typiskt 

hjälpmedel utan är stilren, och passar enhetligt in med fönstret.  

 

Marknadsplan  

Tillverkning av vårt hjälpmedel kommer inte att ske av oss själva, utan kommer att läggas ut 

till befintliga tillverkare på marknaden. 

 

För att i framtiden lyckas få ut hjälpmedlet på marknaden, kommer vi använda oss av 

återförsäljare. Återförsäljare i form av internetbaserade företag som inriktar sig på försäljning 

av andra hjälpmedel. 

 

I produktens försäljningspris, kommer det finnas ett täckningsbidrag för att ha en marginal för 

tillkommande kostnader som kan uppkomma, bland annat då kostnader för återförsäljare. 

 

Tillverkning  

Tillverkningen av hjälpmedlet kommer ske med hjälp av olika tillverkningsmetoder. 

Vi har funnit att vattenskärning är en lämplig metod för att använda vid tillverkningen av 

sektionsdelarna, samt vissa andra plastdetaljer.  



 

För att tillverka aluminiumdelarna, krävs en investering i ett bockningsverktyg som är en 

engångskostnad. Verktyget behövs för att göra handtagsdelens böjda form. De resterande 

delarna av aluminium gäller bara att få tillverkat i rätt dimension och längd.  

För att tillverka gummipackningarna har vi funnit att stansning är en lämplig metod.  

 

Risker  

I vår FMEA fick vi fram att återgärder bör göras på vissa delar av Öpner. Delarna som bör 

åtgärdas är hjälpmedlets handtag och gummipackningar. För att åtgärda dessa delar behövs 

användartester, utvärderingar och förbättringar genomföras.  



 

Bilaga 23, SWOT -analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 
 

Designen 

Designen gör Öpner utmärkande på marknaden, då den ger ett stilrent utseende som passar 

enhetligt ihop med fönstrets design.   

 

Sitter kvar och passar många fönsterhandtag 

Fördelen med Öpner är att den sitter kvar under och efter användning. Den är också en fördel 

att den passar till ett flertal av marknadens fönsterhandtaget. 

 

Svagheter 
 

Begränsat användningsområde  

Den passar många, men inte alla av marknadens fönsterhandtag.  

 

Problematisk längd 

Längden på produkten kan vara ett problem om användaren vill använda den på ett litet 

fönster som sitter i ett trångt utrymme. Om användaren har mycket i fönstret kan detta bli 

problematiskt när Öpner ska vridas upp och ner.  

 

 

 

 

 

 

 Designen 

 Sitter kvar och passar många 

fönsterhandtag 
 

 

 

 

 Begränsat 

användningsområde 

 Problematisk längd 

 

 

 

 Det finns en marknad 
 

 

 

 Konkurrenter och liten 

marknad 
 

Strength - Styrkor 

 

Weaknesses - Svagheter 

 

Threats - Hot Opportunities - Möjligheter 



 

Möjligheter 
 

Det finns en marknad  

För denna typ av produkt finns det en marknad, då det finns ett behov av ett stilrent 

hjälpmedel. 

 

Hot 
 

Konkurrenter och liten marknad 

Marknaden är inte så stor. Det finns redan ett antal etablerade konkurrenter med liknande 

hjälpmedel. 

 

  

 



 

Bilaga 24, Porters five forces 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av Porters five forces 

Köpare 

Analysen visar att köparna inte har så mycket att säga till om. Det beror på att köparen inte 

köper stora mängder av produkten, om man ser till branschens storlek. Eftersom det finns ett 

begränsat utbud av produkter inom branschen, sänks köparens förhandlingsstyrka.  

 

Leverantörer  

Leverantörernas förhandlingsstyrka i branschen är relativt låg. Det råder inget monopol på 

marknaden, då det finns ett flertal av leverantörer. Vilket medför att det inte krävs så stora 

kostnader för att byte av leverantör.  

 

Substitut  

Substitut produkter kan lätt komma in på marknaden, då det inte krävs så stora 

investeringskostnader.  

 

Nyetableringar  

Det är ett relativt stort hot, då det är lätt att komma in i branschen. För det krävs inga stora 

investeringskostnader. 

 

Konkurrenter inom branschen 

Konkurrensen inom branschen är någorlunda stor. Då det finns en del konkurrenter i nuläget 

och branschen har en långsam tillväxt.  

 

Köpare 

Substitut 

Leverantörer Konkurrenter 

inom branschen 

Nyetableringar 



 

Sammanfattning av Porters five forces 

För att få en analys av branschen, gjordes en Porters five forces. Där vi fick fram att det är 

relativt lätt att etablera sig på marknaden. Då det inte kräver så stora ekonomiska 

investeringar, vid start.  

Analysen visade att köpgruppen inte hade mycket att säga till om, då gruppen inte köper stora 

volymer av produkten, i jämförelse av dess branschstorlek. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka i branschen, är relativt låg. Detta är pågrund av att det 

finns ett flertal av leverantörer att välja emellan. Vilket medför att det inte krävs så stora 

kostnader vid byte av leverantör.  


