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Sammanfattning 

Projektgruppen har fått i uppdrag av Ergosafe att ta fram ett balkongfäste till produkten 

ClickitUp. De har upptäckt att det finns ett stort intresse för höj- och sänkbara glasräcken. Det 

är ett smart sätt att bredda produktens marknad på. I dagsläget tillhör de största kunderna 

krog- och restaurangbranschen där de använder ClickitUp på uteserveringen för att inte vara 

lika sårbara vid dåliga väderförhållanden. Projektgruppen fick som avgränsning att fokusera 

på en lösning där delar av fästelementen skulle sitta på ovansidan av balkongplattan. 

Abstract 

The project team has got the opportunity to work with ErgoSafe with a goal to come up with a 

balcony attachment for their product ClickitUp. ErgoSafe found out that there was an interest 

in height adjustable glass railings, and by broaden its applications, the market will grow. 

Today the biggest customers are the restaurant businesses that use the product to make their 

outdoor seating less vulnerable to bad weather conditions. The product team got the 

demarcation that meant that we were only to focus in a solution where parts of the fasteners 

still were located on top of the balcony.   



 
 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på CAD-teknikerprogrammet som har 

genomförts under vårterminen 2015 vid Högskolan i Halmstad.  

Viktiga personer för detta examensarbete har varit vår handledare Håkan Pettersson och 

examinator Johan Wretborn. Håkan har gett oss många goda råd under projektet och varit en 

källa för idéer. 

Vi vill också rikta ett stort tack till Fredrik Johansson och Mårten Johansson som har varit 

våra kontaktpersoner på Ergosafe under projektet. De har bidragit med många goda råd och 

varit en viktig del i projektet. 

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Anton Norlin    Viktor Rosén 
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1. Inledning 

 

1.1 ErgoSafe 

Ergosafe grundades av Fredrik Johansson år 1996. Han började då att marknadsföra eldrivna 

skjutluckor. Arbetet har resulterat i att vi idag kan se skjutluckor från Ergosafe på majoriteten 

av Sveriges hamburgerkedjor och sjukhus. Skjutluckan har förbättrat arbetssituationer till de 

bättre genom lyckad konstruktion och utformning. På senare år har företaget utökat 

sortimentet med vertikalgående glasparti samt ett höj och sänkbart glasräcke med 

produktnamnet ”ClickitUp”. 

Ergosafe har tillsammans med Getinge Disinfection utvecklat specialprodukter till lokaler där 

höga krav på ren miljö ställs. Med hjälp av smart design och en luftsluss kan Ergosafes 

produkter förhindra att oren luft beblandas med den sterila miljö som t.ex. kan finnas på 

sjukhus. Denna lösning levereras till hela världen vilket ställer höga krav på företaget. 

Företaget har som målsättning att öka omsättningen från 8 miljoner kronor till 50 miljoner 

kronor under en fem års period. I samband med detta vill Fredrik Johansson VD för Ergosafe 

även rekrytera personal för att öka antalet anställda från 7 anställda till cirka 30 personer. 

Företaget har nyligen flyttat till nya lokaler och är numera stationerat på Reparatörgatan 1, i 

Halmstad. Detta har inneburit att man bland annat har fördubblat ytan för produktion. 

1.2 Bakgrund 

Ergosafe startade sin etablering med ClickitUp som balkongräcke rätt nyligen. Som räcke 

stående på marken så har det inte funnits många restriktioner och regler kring det. Eftersom 

att ClickitUp kommer stå ett flertal meter ovanför marken så måste Ergosafe följa de regler 

och klara de tester som balkongföreningen har stiftat. Dessa regler har lett till att Ergosafe 

måste se över ClickitUps kontraktion. 

1.3 Problembeskrivning 

Fästet som idag används för ClickitUp är ej lämpligt för montering på balkong då fästet ej 

dimensionerats för större påfrestningar. Ergosafe vill se en annan lösning för montering 

ovanpå en balkong.  ErgoSafe har även kommit fram till att de inte är helt nöjda med hur 

bultarna syns vid infästningen på den befintliga ClickitUp montaget. De har därför låtit 
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projektgruppen ta fram olika lösningsförslag på hur man kan uppnå ett prydligare 

helhetsintryck.  

1.4 Syfte och Mål 

Syftet med projektet är att ta fram ett fäste till glasräcket, som utseendemässigt går ihop med 

produktens helhet. Det måste även klara de förhöjda säkerhetskraven för att få användas som 

balkongräcke.  

1.5 Avgränsningar 

Ergosafe vill behålla designen på ClickitUp och därför har fästena en naturlig avgränsning 

eftersom att designen på ClickitUp är låst men inte designen på fästet.  
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskaplig Ansats 

"Organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av 

kunskap inom ett visst område" (Frängsmyr, 2015). I en produktutvecklingsprocess så 

behöver en projektgrupp arbeta systematiskt och metodiskt. Val av produktutvecklingsmetod 

är viktig för själva processen, även metoder för att exempelvis skapa, sortera och välja mellan 

koncept är essentiell.  

2.2 Systematisk Konstruktion 

Projektgruppens tidigare erfarenheter med princip- och primärkonstruktion gör att valet av 

produktframtagningsprocess föga enkelt. Projektets storlek, syfte och tidsbegränsning gör 

valet av processen enklare. Systematisk Konstruktion (Olsson, Systematisk Konstruktion, 

1976), en processmodell som professor Fredy Olsson avhandla 1976. Det är en modell främst 

avsett för kurser inom produktutveckling och konstruktion, men även för andra högskolor, 

industrier och organisationer.  

Modellens kärna bygger på att det finns ett materiellt behov då det är en konstruktionsprocess 

och inte en icke-materiell process. Konkret innebär det att det projekt man genomför leder till 

en konstruktionsverksamhet. Modellen består av fem konstruktionsetapper, 

produktalternativstudie, principkonstruktion, primärkonstruktion, tillverkningskonstruktion 

och slutkonstruktion (Olsson, Principkonstruktion, 1995). 

2.3 Begrepp inom systematisk konstruktion 

2.3.1 Dokumentation 

Dokumentation är viktigt i alla projekt. Det tillåter projektmedlemmar och intressenter att gå 

tillbaka till tidigare stadier i projektet för att inte glömma bort tankar och idéer. 

Dokumentation är viktigt att ha vid sammanställning av rapport där man kan återfinna 

tabeller, utvärdering m.m. (Olsson, Principkonstruktion, 1995) 

2.3.2 Gantt-schema 

En tidsplanering upprättades i form av gantt-schema.  Det i syfte att förbättra kommunikation 

mellan projektmedlemmar samt ge en överskådlig tidsplanering med satta delmoment som 

alla kan följa. (Olsson, Principkonstruktion, 1995) 
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2.3.3 PAD - Pencil Aided Design 

Det är väldigt bra att under konceptgenereringsfasen använda papper och penna. Det 

underlättar dokumentation och kommunikation. "Papper och penna är de viktigaste redskapen 

vid konceptutveckling och för att lösa konstruktionsproblem. När vi ritar på papper skapas en 

direkt länk mellan tankarna i hjärnan och det visuella intrycket av bilden vi ritar." (Holmdahl, 

2009) 

2.3.4 CAD 

Vid en lämplig period i projektet övergår man från PAD till CAD. Det gör det möjligt att 

direkt arbeta mot en produkt för att få lämpliga geometrier. 3D utskrift är väldigt kraftfullt i 

denna fas då det ger projektgruppen möjlighet att fysiskt arbeta med koncept och för att skapa 

sig en känsla för det. (Holmdahl, 2009) 

2.4 Verktyg 

2.4.1 POME-matris 

 I en POME-matris beaktas hela produktens livscykel. Fyra områden som utreds är processer, 

omgivning, människa och ekonomi.  Matrisen ger då en visuell representation av vilka krav 

som påverkar och sträcker sig över flera stadier och områden (Olsson, Principkonstruktion, 

1995). Se Bilaga 1. 

2.4.2 Parvis jämförelsemetod 

En parvis jämförelse upprättades för att jämföra koncepten mot varandra.  Parametrar ställs 

mot varandra och vägs in mot konceptet. Detta för att skapa ett underlag för att bedöma vilket 

koncept som är bäst att vidareutveckla. (Olsson, Principkonstruktion, 1995) Se Bilaga 2. 

2.4.3 Nyhetsgranskning 

Om det principiella konceptet är nytt så bör det patent sökas. För att ta reda på om konceptet 

är patentbart bör en nyhetsgranskning genomföras. En granskning ger även möjlighet att se 

hur konceptet står sig till konkurrenter. (Olsson, Principkonstruktion, 1995) 
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3. Projektbeskrivning 

 

3.1 Projektorganisation 

Projektets ägare samt beställare är ErgoSafe AB. Mårten Johansson och Fredrik Johansson har 

varit kontaktpersoner för ErgoSafe. Tillsammans med dem genomfördes ett flertal 

avstämningsmöten för att säkerställa att projektet fortskred i rätt riktning. Handledare för 

projektet har varit Håkan Pettersson. Projektets examinator var Johan Wretborn. 

Projektgruppen bestod av Anton Norlin och Viktor Rosén, två studenter på högskolan i 

Halmstad. 

3.2 Intressenter 

Intressenter är de som kan påverka samt påverkas av projektet (Frängsmyr, 2015). 

Projektgruppen genomförde en intressent analys där intressenterna identifieras och delas upp. 

Kärnintressenten i projektet är ErgoSafe. För mer information om intressenter se Bilaga 3. 

3.3 Tidsplan 

Eftersom att projektet är begränsat till 10 veckor valde projektgruppen att upprätta ett gantt-

schema, bilaga 4. Det är ett bra verktyg då ger projektmedlemmarna en bra överblick över vad 

som händer och vad som bör genomföras. För kortsiktig planering träffades projektgruppen 

varje måndag och diskuterade vad som behövde göras.  

3.4 Budget 

ErgoSafe är projektets ägare och står för finansiering av projektet. Vid prototyp tillverkning 

kommer kostanden att faktureras till ErgoSafe.  

3.6 Avtal 

Ett sekretessavtal upprättades mellan projektgruppen och ErgoSafe AB. Det i syfte att skydda 

ErgoSafe och projektgruppens intressen samt skydda immaterialrättsligt material. Vid en 

eventuell tvist så står det i avtalet vad som gäller mellan projektgruppen och företaget. Se 

bilaga 5. 

  



 
 

6 
 

4. Teori - Värdet av tidig analys 

 

"One of the driving forces in manufacturing is the continued demand for reduction in product 

development time and cost to maintain profitability and competitiveness." 

Studier visade att när CAE/CAD involverades tidigt i produktutvecklingsprojekt så kan 

företag spara 30 % till 50 % i kostnader som kan uppkomma senare i projektet. Även ledtiden 

i analysfasen minskar, exempelvis ett åtta veckors projekt tog fem veckor med CAE/CAD 

jämfört med traditionell beräkningsanalys. 

 Förr var analysfasen efter konceptfasen men 

i dagens projektarbeten så involveras 

CAE/CAD även i koncept fasen där enkla 

modeller och koncept kan testas med 

exempelvis FEA analys. Eftersom att CAE 

involveras tidigt i projekt så kan det sparas 

mycket pengar en design ännu inte har låsts. 

Se bild. 

Med FEA (Finite Element Analysis) kan man studera hur en konstruktion beter sig. Sådant 

som kan identifieras i en analys är exempelvis deformationer, vibrationer, temperaturer och 

generell material stress och tillsammans med all data kan man se hur en konstruktion kan 

komma att bete sig i en given miljö.  

De analyser som genomförs tidigt i projekten är oftast enkla statiska analyser som inte kräver 

mycket förberedelser eller beräkningar för att verifiera. Oftast i slutet av projektet genomförs 

mer avancerade analyser som exempelvis dynamiska tester. 

De största fördelarna med CAE/CAD i produktutveckling är att man kan testa "tänk om" 

moment för att utvärdera koncept snabbt och enkelt. Man kan även med simuleringar 

identifiera stress punkter i en design som skulle varit svårt att identifiera vid exempelvis 

fysiska tester. Det gör att ingenjörer kan iterera flera koncept snabbt och man kan identifiera 

bra koncept. (Roth, 1999) 
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5. Genomförande 

 

5.1 Förstudie 

5.1.1 Produktdefinition  

Projektgruppen fick i uppdrag av ErgoSafe att ta fram förslag på ett fäste samt förslag på en 

försköning av det fäste som används till glasräcket, med produktnamnet ”ClickitUp”. Fästet 

skall möjliggöra montering på balkong. Med fästet så kommer ClickitUp kunna användas till 

kommersiella lägenheter och inte enbart 

restaurangbranschen.  

Så som fästet ser ut idag kan ses i bilden bredvid.  

5.1.2 Kravspecifikation 

Projektgruppen och Ergosafe diskuterade under ett 

möte om vilka egenskaper som är viktiga för ett fäste. Det var de krav och önskemål som lade 

grunden för de beslut som projektgruppen tog i projektet. Underprojektets gång så har krav 

tillkommit från projektgruppen då kraven ej varit tillräckliga allteftersom att projektet 

fortskred. Se bilaga 6. 

5.1.3 Granskning 

En granskning genomfördes där man försökte identifiera existerande lösningar men även 

identifiera problem med dagens fästen. Det som också ingick i granskningen var hur fästen 

monteras på en balkong och vad det finns för normer kring vilka påfrestningar räcket minst 

måste klara.   

5.2 Principiellt produktförslag 

5.2.1 Idégenerering 

Projektgruppen arbetade inledningsvis med PAD, där flera konceptidéer genererades se bilaga 

7. En brainstorming genomfördes tillsammans med en annan projektgrupp som arbetade 

parallellt med ett motsvarande projekt. I den sessionen kunde grupperna utbyta idéer och ge 

feedback till varandras förslag. Den slutsats som drogs vid idégenereringen var att gruppen 

påverkats av tidigare erfarenheter med infästningar och de idéer som genererades var att 

flertal idéer var för komplicerade för att kunna vara kostnadseffektiva och lättmonterade. 
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5.2.3 3D generering 

De förslag som genererades under PAD och brainstormingen modellerades upp i CATIA 

tillsammans med ClickitUp ram så att projektgruppen hade någon referens att arbeta mot när 

geometrier skulle preliminärt fastställas. 

5.2.4 Finite Element Analysis (FEA) 

De beräkningar projektgruppen genomfört har varit för att säkerhetsställa att ursprungsfästet 

klarar av de högt uppsatta kraven som balkongföreningen ställer för att minimera risk för för 

personskada. Från de krav som ställs från Ergosafe så ska fästet klara den belastning som sker 

vid 45m/s vindar. En enkel beräkning från (Bildrullen, 2011) gav belastningen,            

där v är vindhastighet, rå är luftdensitet och A är area. Därefter delades F i två eftersom att det 

är två profiler och fästen som delar belastningen.  

Den erfarenhet som Ergosafe delgav projektgruppen är att aluminium fästen som utsätts för 

dynamisk belastning kommer att nötas ned av de hårda stål bultarna över en längre tidsperiod. 

Det är något som en FEM-analys inte kan delge dock ger FEM ett bra underlag huruvida en 

konstruktion kan komma att tåla belastningen eller inte.  

Det som har varit en stor fördel för projektgruppen är att flertal koncept har sållats ut tidigt i 

projektet då FEM analysen har visat att den typ av konstruktion in kommer att klara de 

påfrestningar som kan komma att belasta ClickitUp. Resultat och bilder finns i bilaga 8. 

5.3 Utvärdering produktförslag fästen 

Sex förslag presenterades under idégenereringen och de kan ses i bilaga 7. Tre förslag var för 

fästen och tre förslag var för design av en kåpa för att försköna fästet och dölja bultar. För att 

utreda vilket koncept projektgruppen bör gå vidare med så genomfördes and parvisjämförelse 

där projektgruppen vägde in egenskaper som Ergosafe efterfrågade. Utvärderingen återfinns i 

bilaga 2. 

Projektgruppen hade ett möte med Ergosafe där förslagen presenterades och diskuterades. 

Utvärderingen diskuterades och Ergosafe beslutade tillsammans projektgruppen att konceptet 

med ett fäste som sträcker sig över kanten var det som skulle vidareutvecklas. Projektgruppen 

valde att behålla konceptet med kåpa och designen fastställdes tillsammans med Ergosafe. 

Projektgruppen erhöll intressant fakta hur man bör tänka när man konstruerar inför produktion 

av plåt. Utifrån det underlaget valde projektgruppen att använda en enkel design på kåpan. 

Dels för att spara produktions kostnader, men även att designen stämde väl överens med den 

generella designen av ClickitUp.   
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6. Resultat 

 

6.1 Produkten 

6.1.3 Fäste 

Beskrivning av konceptidé. 

SEKRETESS på önskemål av företaget. 

6.2.2 Kåpa 

Beskrivning av konceptidé. 

SEKRETESS på önskemål av företaget. 

6.2 Material 

6.2.1 Fästet 

Beskrivning av ErgoSafe's material val. 

SEKRETESS på önskemål av företaget. 

6.3 Produktionsprocess 

Beskrivning av produktionsprocess. 

SEKRETESS på önskemål av företaget. 
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7. Hållbarutveckling och framtid 

 

7.1 Hållbar utveckling 

Den färdiga produkten består till största del av aluminium och glas. ”Svenskt Aluminium” är 

en nationell intresseorganisation och redogör hela den energikrävande processen från bauxit 

till aluminium. Metallen aluminium framställs genom att hetta upp bauxit vilket ger 

aluminiumoxid som man sen omvandlar till primäraluminium genom elektrolys. Bauxit är en 

råvara som vi på jorden har väldigt gott om.  

(1,9 kilo aluminiumoxid + 13 kWh elenergi +330 gram koks +70 gram beck = 1 kilo 

aluminium) (Svenskt Aluminium) 

Enligt SAPA Group så är aluminium ett väldigt tacksamt material att återvinna då det i 

princip bara är att smälta ner och återanvända. Genom att återvinna aluminium sparar man 

upp till 95 % av energin gentemot då man framställer nytt (SAPA). Vi vet inte om Ergosafes 

tillverkare i Kina använder sig av återvunnet eller nyproducerat aluminium vid tillverkningen 

av profilerna.  

Frakten måste även vägas in i miljöpåverkan då bl.a. annat aluminiumprofilerna skall 

transporteras från fabriken i Kina till Ergosafe i Halmstad. Projektgruppen föreslår att EU-

parlamentet t.ex. ökar tullen för handel utanför EU:s gränser. För att på så sätt främja de 

europeiska företagen, arbetsmarknaden och inte minst miljön.  

Drömscenariot för samhället hade varit att använda återvunnet aluminium. Att företagen gör 

affärer med en närliggande metallproducent. Det skulle också innebära en betydelsefull sänkt 

miljöpåverkan. Men som vi pekar på tidigare i texten så har detta att göra med prisskillnaden 

mellan den europeiska handeln och den asiatiska. 

7.2 Arbetsmiljö 

I ErgoSafes lokaler finns både kontorsmiljö och produktionsmiljö. På den sistnämnda upplevs 

det vara bullrigt och för att inte riskera att de anställda får hörselskador finns det tillgång till 

hörselkåpor. Personalen i produktionen är försedda med bra arbetsskor, för att minska risken 

för olika typer av förslitningar vid stående arbetsposition. Produktionsbänkarna är även 

försedda med ergonomiska mattor. I avsikt att minimera riskerna för klämskador använder 

man sig av de testriggarna som finns. För att minimera antalet lyft och för att främja ett 
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ergonomiskt arbetstillvägagångssätt använder man sig bland annat av EU-pallar för att 

förhindra arbete i lägre positioner då det ofta leder till förslitningar i knän och ryggar. 
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8. Diskussion 

 

8.1 Projektprocess 

Den produktutvecklingsprocess som har använts under projektets gång har varit Fredy 

Olssons konstruktions metodik. Principkonstruktion har varit väldigt lämplig för detta projekt 

vid konceptgenereringen. Metoden har hjälp projektgruppen identifiera viktiga krav och 

koncept som är mer lämpliga. Primärkontruktionen har inte influerat projektet nämnvärt, 

framförallt då projektet har haft en liten tidsram och projektprodukten inte består av flera 

komponenter. Primärkonstruktionens styrka ligger i att identifiera redan existerande 

komponenter och vad som behövs ny produceras.  

Det som varit av väldigt stor vikt i konceptgenereringen och valideringen har varit Catia och 

möjligheten att genomföra FEM analyser för att identifiera problem och eventuella 

spänningskoncentrationer. Möjligheten att få direkt feedback och bekräfta med enkla 

beräkningar har varit värdefullt för projektgruppen och Ergosafe. 

8.2 Projektprodukten 

ErgoSafe öppnade för möjligheten till projektarbetet då de hade ett behov av ett fäste, så att de 

kan använda sin produkt som balkongräcke. Från att ha varit ett önskemål till att 

projektgruppen nu kan presentera en teoretiskt fungerande lösning med underlag för 

producering. Resultatet uppnår dessutom alla de krav och önskemål arbetsgruppen i samråd 

med ErgoSafe hade för slutprodukten.  

Kommunikationen mellan företag, projektgrupp och handledare har inte alltid gått som vi i 

projektgruppen önskat. Det tog väldigt lång tid innan vi blev tilldelade en handledare. Vi 

förlorade tid då vi inte förrän sent i processen fick träffa och använda vår handledare för att 

bolla med de olika idéerna vi hade. Kommunikationen mellan projektgruppen och ErgoSafe 

blev lidande på grund av att detta projekt blev eftersatt till förmån för ett parallellt löpande 

projekt. Felet var att vi tillsammans med den andra projektgruppen som också gör 

examensarbete för ErgoSafe valde att ha gemensamma handledningsmöten. Det finns dock 

något positivt i det hela, då vi tvingats arbeta självständigt. 

Projektet byggde ursprungligen på att vi skulle ta fram ett fäste som möjliggör att man kan 

använda produkten ClickitUp som balkongräcke. Men allt eftersom tiden gick så kändes det 

som att ErgoSafe ville avrunda projektet och skulle nöja sig med att ta fram en kåpa för att 
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dölja bultarna och i och med det förfina det ursprungliga fästet. Där anser vi i projektgruppen 

att projektet fallerar. Det ursprungliga fästet klarar inte påfrestningarna som krävs för att 

kunna få användas för balkong. 

Vi valde att stå fast vid ursprungsprojektet och ta fram en helhetslösning. Att endast ta fram 

en täckande kåpa ansågs inte vara tillräckligt som examensarbete.  
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