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Sammanfattning 
Projektet var en del av kandidatexamen inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Projektets syfte var att konstruera ett barnsäkert fönsterbeslag som lätt skulle kunna 

öppnas av vuxna utan stora kroppskrafter.  

 

Det finns idag många barnsäkra beslag på marknaden, men det finns endast ett begränsat antal 

som är anpassade efter äldres nedsatta rörelseförmåga. I förstudien granskades redan existerande 

beslag genom att besöka byggvaruhus, bostäder, barnbutiker samt genom informationsutbytet 

med samarbetspartnern Alfaglas. Tidigt i projektet togs en funktionsanalys fram för att definiera 

produktens viktigaste egenskaper och funktioner. En QFD och en tabellvariant på en morfologisk 

matris gjordes för att underlätta konceptgenereringsfasen. I löpande intervjuer med 

barnpedagoger klargjordes att barn under sex år ofta använder kraft som ett första verktyg när ett 

hinder stöts på och att de med tillräckligt mycket tid lyckas få upp flesta sorters spärrar och 

beslag. Det bästa sättet att hindra barn från att öppna exempelvis ett fönster visade sig vara att 

införa fler än ett moment i öppningsfasen. Detta var en viktig utgångspunkt för idégenereringen. 

 

Det gjordes inga större avgränsningar för vilken typ av fönster beslaget skulle passa till. 

Boverket har tagit fram bestämmelser för fönster och säkerhetsanordningar vilka efterföljdes 

under hela projektet. Efter ytterligare webbsökningar, platsbesök och intervjuer med 

fönsterinstallatörer kunde idégenereringen påbörjas och enkla skisser och prototyper gjordes. Tre 

koncept togs fram vilka grundades på de förundersökningar som gjorts i förstudien. De tre 

koncepten representerades av ett externt beslag som monteras på befintliga fönster, ett internt 

som integreras i öppningsmekanismen eller i handtaget samt en smartlösning där smartphone 

eller fjärrkontroll var tänkt att användas. 

 

Genom jämförande mot en till projektet anpassad funktionsanalys och en QFD samt genom att 

vikta de tre koncepten i en kriterieviktsmatris valdes det interna beslaget att utvecklas. Olika 

varianter av interna lösningar testades och en handtagsspärr med ett förbestämt rörelsemönster 
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togs fram. Genom skisser och enklare prototypbyggen togs ett koncept fram där det tillagda 

momentet var en skjutrörelse som skedde innan rotation av handtaget. Beslagets komponenter 

formades för att passa på befintliga fönster med spanjolett samt för att kunna installeras utan 

montör. 

 

Den slutliga produkten resulterade i ett säkerhetsbeslag i form av ett handtag som genom en 

skjutrörelse på 15 mm försvårade öppnandet för yngre barn. En täckbricka höll handtaget på 

plats vilket hade en skiftnyckelliknande ände som möjliggjorde rörelsen och öppningen. Med en 

inbyggd fjäder återfjädrade handtaget till sin ursprungsposition vid återrotation. Genom 

användartester och antropometriska data togs ett ergonomiskt utformat handtag fram och de 

ingående komponenterna formades för att kunna monteras enligt Design For Assembly (DFA). 
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Abstract 
The project was a part of the Technical Design bachelor at Royal Institute of Technology in 

Stockholm. The aim of the project was to develop a childproof window fitting that could easily 

be opened by a grown up without further physical effort. 

 

Today there are a lot of different kinds of childproof window fittings on the market, but only a 

limited number are customized for elder with impaired mobility. In the pilot study, already 

existing window fittings were examined by visiting building supply stores, private residences, 

children stores and by an information exchange with the cooperative business partner Alfaglas. 

At an early stage of the project a functional specification was written, in which the most 

important properties and functions were defined. A QFD and a modified morphological matrix 

were made in order to help inspiring during the phase in which the concepts were generated. In 

open interviews with children educators the knowledge about children's behavior was broaden. 

When children reach an obstacle they can’t pass, for example a childproof window handle, they 

use pure power as a first tool and it was also explained by the educators that children practically 

can open anything if they are given enough time. This was an important understanding for the 

coming idea generating phase.  

 

There were no limitations considering what kind of windows the fitting would be developed for 

and regulations that Boverket has developed concerning windows and window fittings were 

followed during the whole project. By further internet browsing, residential visits and interviews 

with window installers, sketches and simple prototypes led to three concepts. The concepts were; 

an external unit that was ought to be placed on existing windows frames, an internal fitting 

integrated inside the handle or in the opening mechanism and a smart solution that would be 

controlled by an application or a remote control.  

 

The concepts were compared with the functional specification and the QFD. They were also 

weight against each other in a matrix containing the most important criterias from the functional 
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specification. The internal concept was the one to be further developed and different solutions 

were tested with simple sketches and prototypes. A handle in combination with a lock 

mechanism was designed with a path in which the handle had to follow in order to open the 

window. The fitting was constructed in a way that made it possible to install it by yourself on 

existing windows with espagnolette. 

 

The final product was a childproof window fitting that was built in a handle with a lock-function 

that required a 15 mm sliding movement that would make it hard for a young child to operate. A 

covering lid held the handle and made the sliding movement possible. The end of the handle was 

formed like a wrench and could thereby be used as an opening tool. A spring was attached inside 

the lid and made the construction spring back to its original position when the handle was re-

rotated. The handle was ergonomically designed by use of a user test and anthropometric data. 

The inner components were formed in order to fulfill the Design For Assembly-method. 
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Förord 
Rapporten behandlar ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design vid Kungliga Tekniska 

Högskolan Campus Stockholm utfört av Emelie Jansson och Miriam Sandberg Salach våren 

2018. Syftet med projektet har varit att med hjälp av tidigare kunskap och metodik från kurser 

inom design och produktframtagning ta fram och utveckla en produkt. 
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Terminologi 
 

Fast karm - Ett fönster som inte kan öppnas. 

Handtagsspärr - En spärr som monteras bakom eller i fönsterhandtag för att införa ett till 

moment i öppnandet. 

Inåtgående fönster - Ett fönster som öppnas inåt. 

Roddarpinne -Ett fyrkantigt metallstycke som tjänar till att överföra rörelse från handtaget till 

låskolven i spanjoletten.  

Sidohängda fönster - Hängs i vertikala delen av fönsterkarmen med gångjärn, kan antingen 

vridas inåt eller utåt.  

Slutbleck - Placerat i fönsterkarmen och håller kolven från spanjoletten på plats. 

Spanjolett - Ett stängningsbeslag med låsbart eller ickelåsbart låshus som styrs av ett handtag. 

Spanjoletten sitter som en låsskena på de flesta fönster och fönsterdörrar och fungerar som ett lås 

med hjälp av kilande eller hakande kolvar som fäster i bleck i fönsterkarmen.  

Spärranordning - En anordning som hindrar fönstret från att öppnas mer än 10 cm. 

Säkerhetsbeslag - Ett öppnings- och stängningsbeslag som fixerar fönstret i ett stängt läge.  

Utåtgående fönster - Ett fönster som öppnas utåt 

Vridfönster - Fönster som vrids utåt med en fyrledsmekanism och kan rotera 180 grader för 

förenkling av putsning.  

Vädringsbeslag - En anordning som fixerar fönstret i öppet läge.  
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1. Inledning 

För att öka säkerheten i hemmet och för att minska risken för olyckor väljer många barnfamiljer 

att barnsäkra sina hem. Ett av många sätt att göra detta är att införskaffa barnspärrar på skåp, 

dörrar och fönster. Idag finns ett stort utbud av fönsterbeslag på marknaden som försvårar eller 

förhindrar öppnande av fönster för mindre barn, men de är dessvärre inte anpassade till äldre 

personer med nedsatt rörelseförmåga.   

 

1.1 Bakgrund och syfte  

Alla barn utforskar sin omgivning och drivs av konstant nyfikenhet. De får kunskap om 

omgivningen när de lär sig att hantera intryck från den. Ett barn saknar förmåga att göra 

bedömningar som ligger utanför dess egen mognadsnivå och har inte samma möjlighet och 

förmåga att avgöra risker som vuxna har. Det är därför viktigt att förebygga att barn utsätts för 

situationer i vilka de riskerar att skada sig. Fallolyckor är den vanligaste typen av olycksfall 

bland små barn och ofta är fönster och fönsterdörrar utan tillräckliga säkerhetsanordningar 

anledningen till detta [1]. Barnsäkra beslag till fönster finns på marknaden i olika former och 

varianter. Ett beslag definieras inom säkerhetsbranschen som alla typer av lås, vred, handtag, 

gångjärn och dylikt. En kabinhake kan öppnas av en treåring och en sexåring kan hantera en 

låsring på kabinhaken. Syftet med projektet var att ta fram ett fönsterbeslag som hindrar barn 

från att öppna ett fönster och det skulle vara anpassas till att vara tillräckligt svåröppnat för ett 

barn upp till sex år gammalt. Det nya beslaget skulle konstrueras så att det var barnsäkert 

samtidigt som det skulle kunna öppnas enkelt av vuxna utan stora kroppskrafter. Beslaget skulle 

med enkelhet kunna öppnas av en äldre person med nedsatt rörelseförmåga.  

 

1.2 Målgrupp  

Målgruppen för produkten hade ett brett åldersspann. Fönsterbeslaget skulle konstrueras så att 

det hindrade barn under sex år från användande och det skulle för denna del av målgruppen 

formges så att det inte ansågs lockande eller utstickande. Den andra delen av målgruppen var 

kunden, som även var den huvudsakliga användaren, vilken var en vuxen småbarnsförälder. För 

denne skulle beslaget formges med tydligt formspråk och kunna användas med enkelhet. 

Produkten skulle även konstrueras så att den kunde manövreras av en försvagad äldre person 

utan att kräva större kroppskrafter. 

 

För att kunna specificera designen på produkten begränsades målgruppen till småbarnsföräldrar i 

modernare villor och hus. Detta innebar ett stilrent och ljust hem med inredning och form i 

fokus. 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes gällande fönstertyp var att beslaget skulle fungera på antingen 

sidohängda fönster, vridfönster eller både och. Fönsters inre komponenter och dess funktion 

modifierades inte. Enligt ovan begränsades målgruppen till vuxna och äldre med begränsat 

användande för barn upp till sex år. Vid eventuellt användande av elektronik skulle denna del 

utelämnas i projektet då nödvändig kunskap inom området saknades. Priset på existerande 

fönsterhandtag låg mellan 100–500 kr och för beslaget i utveckling gjordes ingen begränsning på 

pris. 
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1.4 Metod  

Tidigt under projektets gång inleddes ett samarbete med Alfaglas som är ett företag placerat i 

Västerås som säljer, monterar och installerar fönster, dörrar och glas åt privatpersoner och 

företag. Alfaglas har även ett eget glasmästeri där de besitter mångårig erfarenhet av alla sorters 

glasarbeten. Alfaglas VD Niclas Rylander erbjöd information, expertis och platsbesök i både 

verkstad och ute på fält där installatörer bytte fönster i en tvåplansvilla.  

 

Produktplaneringen enligt Ullman [2] inleddes med en projektbeskrivning, se Bilaga A där 

avgränsningar, problembeskrivning och förväntat leverans listades. En litteraturstudie gjordes i 

“Design: process och metod” av Åsa Wikberg-Nilsson, Peter Törlind och Åsa Ericsson [3]. 

Boken användes som hjälpmedel för att finna användbara metoder för projektets olika faser. För 

att definiera problemet gjordes en detaljerad funktionsanalys och en QFD där kundönskemål 

blev till konkreta produktegenskaper. QFD:n korrigerades under projektets gång allteftersom 

kunskap om fönsterbeslag samlades. Kundönskemålen kom bland annat från kommentarerna vid 

besöken i folks hem samt personas och moodboards. Under arbetets gång gjordes löpande 

intervjuer med personal på byggvaruhus, med samarbetspartnern Alfaglas, i barnbutiker samt 

med barnpedagoger. Dessa besök kombinerades med marknadsundersökningar och 

webbsökningar. I idégenereringen tillämpades state-of-the-art där låsmekanismer, grindar och 

verktyg undersöktes. En variant av morfologisk matris och brainstorming tillämpades. Vid val av 

koncept användes en kriterieviktsmatris där funktionsanalysens viktigaste funktioner vägdes mot 

varandra i de framtagna koncepten. Vid produktutveckling låg ett stort fokus på 

användarvänlighet och Design For Assembly (DFA) nyttjades. Parallellt med allt arbete gjordes 

enklare skisser och prototyper för att kontrollera trovärdigheten på idéer och koncept.  
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2. Förstudie  
En grundlig förstudie gjordes för att identifiera vilka funktioner ett fönster har, vilken fönstertyp 

som var populärast samt vilka typer av beslag som redan fanns på marknaden. Även under 

förstudien utreddes barns kognitiva förmåga samt hur handkraften försvagades med åldern.  

  

2.1 Fönsterstudie 

Första steget i förstudien var att identifiera ett fönsters komponenter, uppbyggnad och funktion. 

Information samlades via webbsökningar, främst på sprängskisser och videos. Det gjordes även 

besök i villor och lägenheter där funktionerna testades i praktiken. En lås- och larminstallatör 

kontaktades som påvisade både låshuset och spanjolettens funktion. I detta skede var det viktigt 

att få svar på hur ett fönster fungerar och vilka områden som inte bör modifieras för att påverka 

dess funktioner. Det finns olika fönstertyper med olika hängning. Främst används vridfönster 

eller sidohängda fönster och det finns även en kombination av de båda, se Figur 1 och 2. I denna 

research gavs även en överblick av nuvarande fönsterbeslag.  

 

 
Figur 1. Sidohängt inåtgående fönster med ingående komponenter. 

 

 
Figur 2. Ett utåtgående vridfönster med ingående komponenter. 
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2.2 Platsbesök  

Alfaglas besöktes i Västerås den 21 februari 2018. Platsbesöket inkluderade både ett besök i 

deras verkstad samt ett besök ute hos deras installatörer som monterade nya fönster i en 

tvåplansvilla. VD:n Niclas Rylander konstaterade att husägare, bostads- och hyresrättsföreningar 

idag oftast väljer att installera vridfönster i aluminium. Deras kunder byter främst fönster på 

grund av bättre energiklassning, ökad säkerhet och ett ökat värde på fastigheten. 

Aluminiumfönster har längre hållbarhet än klassiska träfönster i och med att de är underhållsfria. 

Installatörerna förklarade vikten av att snabbt och lätt kunna öppna alla fönster på vid gavel om 

exempelvis brand skulle utbryta. Vridfönster är idag populära av den anledning att den har en 

inbyggd spärranordning i öppningsmekanismen som inte tillåter fönstret att öppna sig mer än 10 

cm i första läget, se öppningsmekanismen i Figur 2. Vid upplåsning kan fönstret rotera kring sin 

egen axel vilket underlättar rengöringen markant då man slipper använda stege på våningar över 

markplan. En nackdel är att man måste in med fingrarna i öppningsmekanismen och riskerar att 

klämma sig när man ska låsa upp spärranordningen, detta eftersom det inte finns någon broms 

förutom det friktionen bidrar med i glidskenorna.  

 

En iakttagelse som gjordes var att altandörren hade friktionsbroms vilket medförde att dörren 

kunde bromsas och låsas i önskat läge med hjälp av handtaget. Denna funktionen finns ofta på 

dörrar men sällan på fönster, där använder man istället ofta vädringsbeslag som monteras i 

karmen. Ett vridfönster har friktion i skenan där den går men det fungerar inte som en broms 

utan snarare som ett svagt motstånd. Ytterligare en iakttagelse som gjordes ur Alfaglas 

grossistkataloger var att de flesta säkerhetsbeslag kräver tvåhandsfattning och ofta inkluderar ett 

lås med nyckel eller en spärr. Det som Niclas Rylander på Alfaglas identifierat som saknades var 

ett säkerhetsbeslag med enhandsfattning. Det var något som var en viktig utgångspunkt vid 

idégenereringen.  

 

 

2.3 Begränsningar  

Informationen angående Boverkets regler för utfallsskydd och barnsäkerhet i fönster och 

fönsterdörrar användes som utgångspunkt för att ta fram ett beslag och i utvecklingen av 

produkten låg det en stor vikt i att förhålla sig till detta, se Bilaga B. Det konstaterades att det 

fanns en skillnad mellan säkerhetsbeslag, spärranordning och vädringsbeslag, vilka samtliga 

ingår i begreppet fönsterbeslag. Kraven för olika beslag varierade beroende på fönstrets 

placering och skilde sig på mellan de olika våningarna, se Figur 3. Vid idégenerering gjordes 

inga begränsningar för vilken typ av Boverkets beslag som skulle utvecklas utan alternativen 

hölls öppna. Under projektets gång jämfördes skisser och prototyper med de satta reglerna och 

korrigerades för att uppfylla de satta kraven.  
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Figur 3. På våningar över markplan krävs barnsäkerhetsbeslag. 

 

 

2.4 Marknadsundersökning  

För att få en bredare förståelse för befintliga fönsterbeslags funktioner och varianter besöktes 

byggvaruhusen Bauhaus, XL Bygg, Byggmax och Clas Ohlson där olika sorters beslag 

granskades, såsom dörr- och fönsterhandtag. Ett besök på Nordbyggs mässa i Älvsjö gjordes och 

en intervju med monterpersonal från företaget Roca Industry hölls. Webbsökningar gjordes för 

att se vilka sorters fönsterbeslag som existerade och även hur andra barnsäkra lås såg ut och 

fungerade. Befintliga barnspärrar söktes i barnbutiker, bland annat ArosBaby som säljer vagnar, 

bilbarnstolar och andra produkter till barn. Det gjordes även analyser av befintliga beslag i villor 

och lägenheter.  

 

Resultatet av marknadsundersökningen visade att det fanns ett stort utbud av fönsterbeslag och 

framför allt externa som monteras på karmen och fönstret vid behov. Populärast var lås med 

nyckel eller kodlås. Problematiken låg i att nyckeln ofta satt kvar i låset och därmed inte 

försvårade öppnandet för barn samt att rätt kod ofta var förinställd i kodlåset. Ytterligare ett 

problemområde som identifierades var hantering av beslaget då utrymning behövde ske. Då 

nyckel eller kod inte fanns lättillgängligt fanns risken att fönstren förblev stängda och utrymning 

var tvunget att ske genom en annan väg. Det utbud som fanns på interna beslag var främst 

spärrar som placeras mellan fönstret och handtaget, så kallade handtagsspärrar, vilka köps 

separat. Roca Industry hade nyligen påbörjat försäljning av ett godkänt säkerhetsbeslag som var 

en handtagsspärr med en dragfunktion. Andra varianter på marknaden var spärrar, drag/tryck-

funktioner, knapptryck och trycken. 
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2.5 State-of-the-art  

Inspiration hämtades även genom att titta på lösningar från andra produkter och dess funktioner. 

Vanligt tillämpade låsmekanismer på dörrar, grindar och kassaskåp analyserades. Även 

vädringsbeslag och verktygsmekanismer studerades för att finna redan befintliga och fungerande 

egenskaper som eventuellt kunde tillämpas på ett fönsterbeslag.  

 

 

2.6 Barns kognitiva förmåga  

För att förstå svårighetsgraden som beslaget skulle uppfylla för att inte kunna öppnas av en 

sexåring gjordes en kortare litteraturstudie på barns utveckling i den efterfrågade åldern. I denna 

gavs att barn upp till sex års ålder inte har så bra koll på sin kropp och deras finmotorik inte är 

helt utvecklad. Eftersom fingrar och händer växer mycket i sexårsåldern kan de vara fumliga och 

lite oberäkneliga. Nivån kan variera men runt sex år brukar barn lära sig att cykla, använda sax, 

veta sitt hemnummer och adress och börjar känna igen grundfärgerna. Dock är deras 

reaktionsförmåga inte i nivå med en vuxens [4]. Med detta konstateras att barn i sexårsåldern har 

en förmåga att minnas och lära sig snabbt. Detta bidrog till projektet i den mening att beslaget 

inte kunde ha en för enkel lösning, såsom en tydlig knapp eller färgkod, och att små rörelser vid 

öppnandet kan vara fördelaktigt då reaktionstiden är längre för barnen vilket hindrar dem från att 

uppfatta hur en vuxen gör och därav upplever svårigheter i att härma. 

 

För att få förståelse för barns kognitiva förmåga intervjuades även barnpedagoger och en 

marknadsundersökning gjordes i barnbutiker, byggvaruhus och bostäder, detta för att identifiera 

befintliga beslags, låsmekanismers och barnspärrars nuvarande form och funktion. Här framgick 

det att det främsta sättet att begränsa användningen för mindre barn var genom att applicera fler 

än ett moment i öppningssekvensen. Genom att införa fler moment såsom vrida-dra eller trycka-

snurra tar det längre tid för barn att figurera ut hur saken i fråga ska öppnas och inom den tiden 

bör en vuxen person uppfatta vad som sker och avlägsna barnet från platsen. Dessutom 

bekräftades att ett högt placerat beslag både är svårare för barn att upptäcka och att manövrera. I 

situationer då barn inte lyckas lista ut tillvägagångssättet vid exempelvis öppning av ett fönster 

använder de som ett första verktyg ren kraft. När barnet inte lyckas tröttar de ofta snabbt. På 

Aros Baby i Västerås som sålde externa beslag till fönster och grindar gavs kunskap från 

personal som menade att “barn lyckas med att få upp allt om de ges tillräckligt med tid” och att 

“ett säkert beslag ska fördröja öppningen tills det att en vuxen upptäcker barnet och kan hindra 

det, barn inte ska vara obevakade så lång tid att de hinner förstå hur man gör”. 

 

 

2.7 Ergonomistudie  

Genom att ta reda på hur mycket handkraften förändrades hos äldre kunde beslaget konstrueras 

till att vara användarvänligt för människor med nedsatt rörelseförmåga i händerna och för 

försvagade personer. Figur 4 visar hur maximala handgreppsstyrkan varierar beroende av ålder 

och kön. I Figuren konstaterades att kvinnor har 50–80 procent av männens maximala 

muskelstyrka [5].  
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Figur 4. Maximal handgreppsstyrka beroende av ålder och kön. 

 

 

Det finns olika grepptyper som kräver olika mycket kraft och precision enligt Figur 5 [6].  

 

 

 

 
 

Figur 5. Klassificering av grepptyper. 

 

Exakta beräkningar på hur en äldre persons handkraft skiljer sig från en vuxen uteblev och 

beräkningar gjordes inte heller på de olika prototyperna. Det som återfanns i undersökningen om 

kraftförsämring med åren var att i och med den minskande handkraften i kombination med de 
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olika grepptyperna är det fördelaktigt med ett fönsterbeslag som inte kräver stor kraft och inte 

heller innebär grepp som kräver precision. Måttet på stor kraft innebär den maximala greppkraft 

en äldre kvinna har, vilket enligt Figur 4 är cirka 20N. 

 

Vidare studerades kraftöverföring och friktion på de eventuella manövrerade delarna beslaget 

skulle ha. Friktionen är beroende av materialet och dess struktur men även av fett, svett och 

dylikt. Svett ökar friktionen något medan fett minskar den. En aspekt på kraftöverföringen är 

hårdheten i materialet. Ett hårt material fördelar kraften på en mindre yta än ett mjukt material. 

Ett mjukt material innebär att man kan behöva öka gripkraften för att behålla kontrollen. Vid 

roterande moment som ska överföras från eller till handen begränsas kraftöverföringen av 

hävarmen enligt Ekvation 1  

 M FL    (1) 

 

Där M  var erforderligt moment, F  var kraften och L  var längden på hävarmen [7]. En kortare 

hävarm krävde mer kraft för att åstadkomma samma roterande moment som vid en längre 

hävarm.  

 

 

2.8 Funktionsanalys 

En funktionsanalys gjordes och användes under projektets gång som ett stöd för att hitta och 

välja lösningar. Hela funktionsanalysen visas i Bilaga C och i Tabell 1 visas en avskalad variant 

på de funktioner och egenskaper av högst vikt där N representerar nödvändiga, Ö önskvärda 

funktioner och HF huvudfunktion.  

 

Tabell 1. Funktionsanalysens viktigaste punkter. 

Funktion Klass Anmärkning 

medge öppning/stängning HF  

medge låsbarhet N  

erbjuda barnsäkerhet N svårt att öppna för barn 

erbjuda komfort Ö för vuxna 

medge enhandsgrepp Ö  

undvika klämrisk Ö främst för barn 

befrämja naturligt rörelsemönster  Ö ergonomisk aspekt 

 

Utifrån problembeskrivningen togs huvudfunktionen fram och de nödvändiga egenskaperna 

listades som de viktigaste. Funktionsanalysen gjordes utan att skapa begränsningar som skulle 

utesluta idéer och många av de önskvärda funktionerna gällde generella aspekter av produkten.  
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3. Idé- och konceptgenerering  

Genom att applicera divergenta metoder i idé och konceptgenereringsfasen breddades 

lösningsmängden. Denna fas inleddes med en variant av morfologisk matris där möjliga 

lösningar listades upp i en tabell. Tre fiktiva personas togs fram och två moodboards 

visualiserade produktens utseende och känsla. Utifrån detta togs tre slutgiltiga koncept fram.  

 

 

3.1 Morfologisk matris 

En tabellvariant av en morfologisk matris gjordes där möjliga och potentiella lösningar listades 

med tillhörande medel, se Bilaga D. Här identifierades saker som går att öppna och stänga (dörr), 

hur de öppnas och stängs (drag/tryck) och slutligen vad det är som öppnar eller stänger det 

(hand). Tabellen gjordes för att inte begränsa lösningsmöjligheterna och för att ha något att 

inspireras av vid idégenereringen.  

 

 

3.2 Persona  

För att avgränsa målgruppen togs tre fiktiva personas fram: en för barnet som ska begränsas från 

användandet för att undvika fallskador, en för den vuxne brukaren/kunden som ska investera i 

produkten och kunna nyttja alla fönstrets funktioner samt en för den äldre som har nedsatt 

rörelseförmåga och kroppsstyrka. För denne ska öppnandet underlättas. Personas återfinns i 

Bilaga E. En enkel kundresa kompletterade brukaren/kunden enligt Bilaga F. Kundresan gjordes 

för att identifiera känslan och eventuell problematik vid användande av nuvarande beslag. 

 

Ett annat sätt att dela in målgruppen var som kund eller brukare. I detta fall kunde kunden vara 

hyresrätts- eller bostadsrättsföreningen som väljer att byta fönster på sina fastigheter och därav 

också investerar i fönsterbeslag. I detta fall är kostnaden av stor vikt och denna kund förväntas 

inte välja ett dyrare alternativ. Brukaren i detta fall blir småbarnsföräldern som vill försäkra sig 

om att deras barn inte lyckas öppna de nymonterade fönsterna. Är det i en privatägd villa blir 

ägarna till villan både kunder och brukare och upplevdes mer villiga att investera i säkerhet.  

 

 

3.3 Moodboard  

För att identifiera vem produkten designades för gjordes två moodboards, en för stil och en för 

form och materialval, se Bilaga G. De två varianterna på moodboard visualiserade produktens 

utseende och känsla och användes som riktlinje under arbetets gång. Produkten skulle efter 

formgivning passa in i det vita, avskalade och stilrena hemmet. Hemmet var minimalistiskt inrett 

och en önskan var att beslaget inte skulle vara märkbart eller dra till sig onödig uppmärksamhet, 

detta både för att minimera barnets nyfikenhet men även för att inte sticka ut i inredningen. 

Utformningen skulle inte vara för hård och robust, mjukare övergångar tilltalade mer och gav ett 

mer städat och diskret intryck.  
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3.4 QFD - Quality Function Deployment   

En QFD gjordes utifrån de kundönskemål och krav som angetts i de löpande intervjuerna, 

funktionsanalysen och under platsbesöken. I QFD:n översattes kundönskemål och krav till 

produktegenskaper. Kvalitetshuset återfinns i Bilaga H. En teknisk vikt ansattes där 5 var det 

högst viktade var det som ansågs viktigast att uppfylla för att slutprodukten tillfredsställa 

konsumenten/brukaren.  

 

De analysresultat som avlästes från konkurrensanalysen i QFD:n var att beslaget som var under 

utveckling låg i framkant då det jämfördes med fönsterlås, vädringsbeslag och hasp både vad 

gällde säkerhet, funktion och utseende. Däremot var handtagsspärr i samma nivå för de flesta 

funktioner. Haspen fick höga poäng då den innehöll minimalt med komponenter och var enkel 

att hantera, men ur en säkerhetsaspekt uppfyllde den inte de satta kraven för barnsäkerhet. Den 

tekniska vikten visade att de viktigaste egenskaperna för beslaget under utveckling var att det var 

lättanvänt för vuxna, svårmanövrerat för barn och att funktionen öppnade/stängde fönstret. 

Egenskaper som inte vägde särskilt tungt var bland annat självmontering, passande till inredning 

och att beslaget inte skulle vara precisionskrävande. Taket på kvalitetshuset visade hur de olika 

tekniska egenskaperna stärkte eller gick emot varandra. Den erforderliga kraften påverkade 

beslagets livslängd och dimensionering av samtliga ingående komponenter. Diskretheten 

påverkade naturligt de utseendekriterier beslaget skulle förhålla sig till och antalet moment gick 

emot tiden för manövrering och slittåligheten.  

 

 

3.5 Idégenerering  

Vid idégenereringen nyttjades brainstorming som baserades på tabellvarianten av en morfologisk 

matris, state-of-the-art, marknadsundersökningen och antropometri. En första tanke var att nyttja 

händernas räckvidd hos en vuxen (armlängd) eller att nyttja fler precisionsmoment. Vidare 

skissades på ett försök till att integrera låsningen i handtaget eller utnyttja en externt placerad 

elektromekanisk låsning tillsammans med en smartphone. Det skissades också på koncept som 

utnyttjade den moderna teknologin, såsom fingeravtrycksläsning, ansiktsigenkänning eller 

röststyrning.  

 

 

3.6 Koncept  

För att behålla möjligheten att installera beslaget på samtliga fönstertyper samt utifrån 

problembeskrivningen identifierades tre typer av lösningar till ett barnsäkert beslag: en extern 

låsning som monteras på befintlig fönsterkarm/handtag/ram, en intern låsning integrerad i 

öppningsmekanismen/handtaget samt en elektromekanisk låsning som styrs via fjärrkontroll eller 

smartphone.  

 

Koncept 1: Det externa fönsterbeslaget 

Det externa beslaget var tänkt att monteras på befintligt sittande fönster genom att fästa en del i 

karmen och en i fönstret och sammanlänka dem med en låsningsmekanism. Andra idéer till det 

externa beslaget var att konstruera en låsning som inte skulle behöva fästa i karmen och lämna 

fula märken vid avlägsning utan istället klämmas fast mellan fönster och karm. Ett annat koncept 

byggde på vuxnas räckvidd där tvåhandsfattning nyttjades för att hindra barn från att öppna 
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fönstret då de inte skulle nå båda låsningarna samtidigt samt ett koncept där barns genomsnittliga 

längd undersöktes för att säkerheten skulle ligga i barnen inte ens kunde nå beslaget. Samtliga 

delar av detta koncept fokuserade på att öppningen krävde fler samverkande moment, 

exempelvis tryck och vrid, dra och spänn enligt Figur 6. De positiva med detta koncept var att 

beslaget enkelt kunde införskaffas vid behov, avlägsnas när behovet inte längre fanns, vara 

relativt billigt samt att ett externt beslag kan medge en anpassningsbar placering och 

självmontage. Problematik kring konceptet var att det fanns många konkurrenter ute på 

marknaden, vid avlägsning kunde fula märken uppkomma och det kunde anses odiskret. 

 

 

 
Figur 6. Skisser på externa beslag. 

 

 

Koncept 2: Det interna fönsterbeslaget 

I och med samarbetet med Alfaglas som i största utsträckning säljer vridfönster med en 

integrerad spärranordning var grundtanken att gå över till enhandsgrepp genom att i befintlig 

konstruktion addera/modifiera delar så endast exempelvis handtaget användes för att öppna 

fönstret helt. Ett annat alternativt var att komplettera spärranordningen med ett säkerhetsbeslag 

där fler moment krävdes för öppning. Detta koncept skulle då anses ha väldigt hög säkerhet och 

försvåra öppningsmomentet för mindre barn. Grundkonstruktionen i fönstret kunde behållas och 

vid behov kunde endast ett nytt handtag behöva införskaffas. Det skulle bli diskret och inte 

lämna några märken i karm eller fönster vid avlägsning. Inga nycklar skulle behövas och därför 

ansågs beslaget säkert om brand skulle utbryta i och med att det alltid var öppningsbart. 

Nackdelen med konceptet var att nya skruvhål kunde behövas, utan ett vridfönster finns ingen 

möjlighet till att spärra fönstret på 10 cm samt att den kan kunde anses svårförstådd om inte 

layouten påvisade funktionen tydligt. Se skisser för det interna konceptet i Figur 7. 
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Figur 7. Skisser på det interna beslaget. 

 

 

Koncept 3: Det smarta fönsterbeslaget 

Mobiltelefoner och fjärrkontroller är ett populärt redskap för att styra diverse saker i hemmet. 

Tanken med koncept 3 var att tillämpa detta på ett elektromekaniskt externt lås till fönster. 

Anslutningen till låset var tänkt att ske genom internet (WLAN) och styrningen genom en app i 

mobilen alternativt en fjärrkontroll. Konceptet byggde på att man i sin smartphone alternativt 

fjärrdosa skulle kunna välja funktioner som “öppna” och “stäng”, se Figur 8. En tillhörande 

router skulle vara inkopplad på WLAN och ta emot och sända signalen vidare till det 

elektromekaniska låset. Det elektromekaniska låset skulle kräva strömförsörjning för att ta emot 

signalen och driva det elektromekaniska låset. Det skulle också kräva en manuell nödöppning 

om exempelvis brand skulle utbryta. Det positiva med konceptet var att det ansågs modernt och 

man lätt skulle kunna dela ut digitala nycklar till behöriga. Konceptet ansågs ha 

utvecklingspotential då utbudet på fönsterbeslag innehållande elektromekaniska lås inte var 

särskilt stort och då intresset för smartlösningar och automatiska redskap till hemmet har ökat de 

senaste åren.  

 

 
Figur 8. Skisser på smartlösningen. 
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4. Utvärdering och konceptval  
Researchen visade att det fanns ett stort utbud externa beslag på marknaden där de flesta 

monterades i karmen. För den interna lösningen visade sig knappar, trycken och nycklar 

dominera marknaden. Den elektromekaniska låsningen hade en svårighet i att fönstret skulle 

behöva öppnas manuellt vid eventuell brand och förlorade då sin huvudfunktion.  

 

4.1 Kriterieviktsmatris  

De tre koncepten - extern, intern och smart - utvärderades mot varandra i en kriterieviktsmatris 

enligt Tabell 2, vilken grundades på de viktigaste funktionerna från funktionsanalysen och 

QFD:n.  

 

Tabell 2. Kriterieviktsmatris. 

 
 

Genom att summera vardera koncepts uppfyllnad av kriterierna med vikten var det den interna 

lösningen som samlade flest poäng. Alternativet att placera handtaget på en för barn icke-

åtkomligt höjd över golvet uteslöts då det ur ett ergonomiskt perspektiv inte anses fördelaktig att 

utföra ett arbete med handen över axelhöjd. I och med det stora utbudet som redan fanns för 

externa beslag och på grund av de svårigheter med manuell öppning som ingick i smartlösningen 

valdes det interna konceptet att utvecklas. Utifrån marknadsundersökningen ansågs det ha mest 

utvecklingspotential då det mest simpla sättet att försvåra för barn var att i öppningssekvensen 

kräva fler än ett moment. Fokus låg på att integrera beslaget i handtaget genom att införa fler 

moment, ta fram en lösning för manövrering med enhandsgrepp och ha ett bekvämt 

rörelsemönster.  
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5. Produktutveckling  
Efter valet av det interna konceptet införskaffades ett befintligt handtag som monterades isär 

enligt Figur 9. Detta bidrog till förståelse kring uppbyggnad och funktion på komponentnivå. 

Arbetet med de tekniska lösningarna för konceptet påbörjades därefter. Funktioner såsom 

knapptryckningar, låsningar, vridningar och olika rörelsemönster testades med enklare 

prototyper.  

 

 
Figur 9. Befintligt fönsterhandtag isärplockat. 

 

 

5.1 Rörelsemönster 

Ett tänkt enhandsgrepp med olika varianter av tillagda moment utvecklades genom enklare 

skisser enligt Figur 10. Fokus låg på att addera ett eller flera moment innan eller efter 

vridmomentet för att försvåra öppnandet för barn. De befintliga integrationerna av 

låsningar/spärrar i handtag säljs av främst ASSA, Hoppe och Roca och innebär tryck- eller 

dragfunktioner som sker innan vridning av handtaget och kräver ofta ett tvåhandsgrepp, se Figur 

11.  

 
Figur 10. Skisser på tänkta tillagda moment. 
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Figur 11. Exempel på befintliga låsningar i handtaget. 

 

 

 

5.2 Prototyp 

De olika varianterna testades i praktiken genom prototypbygge i papper, kartong och metall. Den 

första varianten som testades var rörelsemönstret skjut-tryck-vrid enligt Figur 12. Efter en 

skjutrörelse skulle en tryckrörelse ske, likt när man öppnar en barnsäker medicinburk, för att få 

handtaget att greppa roddarpinnen som styr spanjoletten. Snabbt kom insikten att trycket kom till 

att bli problematiskt i de avseendet att när fönstret står på glänt kommer det tryckas med ut av 

rörelsen, trots att man kanske vill det motsatta och ska stänga fönstret.  

 

 

 

 
Figur 12. En prototyp av skjut-tryck-vrid. 
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Vidare utvecklades enkla prototyper på där skjutfunktionen behölls. Inspiration till rörelsen 

hämtades utifrån hur en skiftnyckel greppar tag kring en mutter och vrider åt enligt Figur 13. 

 

 

 
Figur 13. En skiftnyckel som vrider om en roddarpinne. 

 

 

Ytterligare en prototyp byggdes på rörelsemönstret skjut-vrid. Denna variant skulle lämpa sig bra 

i och med att den inte krävde stora justeringar på komponentnivå kontra befintliga handtag till 

spanjolettfönster. Handtaget skulle skjutas till ett preciserat läge för att tappen på handtaget 

formad likt en skiftnyckel skulle kunna greppa roddarpinnen, vridas och påverka spanjoletten till 

att öppna fönstret. När handtaget var i startläge, innan öppnade av fönstret påbörjats, behövde 

handtagets centrumlinje och roddarpinnen vara förskjutna i förhållande till varandra för att 

principen skulle kunna fungera. Se Figur 14.  

 

 

 
Figur 14. Prototyp gjord av tändsticksask i startläge samt efter förskjutning. 
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5.3 Banvariation  

Nästa steg blev att bestämma hur förskjutningen skulle se ut och vilket rörelsemönster som var 

bekvämt och naturligt. Banan för skjutmomentet ritades på papper där rörelsemönster och 

avstånd varierades, se Figur 15.  

 
Figur 15. Rörelsebanans variation. 

 

Genom enkla prototyper konstaterades att en rak rörelsebana skulle underlätta konstruktionen 

och minimera beslagets upptagna volym. Dessutom skulle alla typer av banor kräva god 

precision vilket skulle uppnås enklast med rak bana. För att få mekanismen klurig nog för ett 

sexårigt barn att förstå gjordes banan något längre, detta med insikten om att ett barn kan förstå 

att ett skjutmoment finns, men förhoppningsvis inte förstå att handtaget skulle behöva skjutas 

hela vägen för att kunna vridas. Ett avstånd på 15 mm valdes efter enkla tester som sträcka att 

skjuta handtaget innan vridning skulle ske.   

 

 

5.4 Täckbrickans formgivning  

Täckbrickan hade funktionen av ett lock och syftade till att hålla handtaget på plats, möjliggöra 

skjutrörelsen och dölja produktens innandöme. Det var viktigt att tydliggöra det första momentet 

i öppningssekvensen, den linjära skjutrörelsen. Detta kunde göras genom att formge täckbrickan 

alternativt lägga till en förtydligande pil på täckbrickan. Formgivningen fick inte anses lockande 

för barn eller sticka ut då beslaget skulle vara diskret och stilrent. Genom att inte välja 

utstickande färger, glansigt material eller för tydliga geometriska former försvåras tolkningen för 

mindre barn. Genom att beskära överkanten på täckbrickan för att tydliggöra rörelsemönstret 

blev helhetsintrycket klumpigt och osymmetriskt snarare än att funktionen påvisades enligt Figur 

16. Slutligen valdes en oval form som ansågs slankare och mer elegant och därmed passa in i på 

målgruppen. För att påvisa funktionen utan att dra till sig onödigt mycket uppmärksamhet 

gjordes en liten inristning i täckbrickan som indikerade skjutrörelsen, se Figur 17. Markeringen 

placerades på täckbrickans ovansida framför handtaget.  
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Figur 16. Formvariation på täckbrickan. 

 

 
Figur 17. Indikerande pil på täckbrickan för att tydliggöra den krävda skjutrörelsen. 

 

 

5.5 Handtagets formgivning  

Eftersom beslaget lätt skulle kunna öppnas av äldre med nedsatt rörelseförmåga utvärderades 

handens antropometri och användarvänligheten testades genom olika prototyper och 

användartester. En formvariation skissades upp enligt Figur 18 och för att kunna få en känsla för 

bekvämlighet täljdes fyra olika cylinderformade träpinnar med olika omkrets; 4,5,6 och 7 cm. 

Det täljdes även handtag med olika form; kvadratisk, triangulärt, ovalt, runt och äggformat. De 

täljda prototyperna visas i Figur 19. Två användartester genomfördes där deltagarna först fick 

uppleva vilken omkrets som uppskattades mest i sammanhanget samt vilken form som föredrogs. 

De enda instruktionerna som gavs var hur handtaget var tänkt att användas och deltagarna 

uppmanades att ge kommentarer och dela sina tankar kring de olika varianterna. Resultatet av 

användartesterna återfinns Bilaga I.  
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Figur 18. Formvariation på handtaget. 

 

 

 
Figur 19. Täljda prototyper. 
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Användartestet gjordes på ett åldersspann mellan 8–82 år. Produkten skulle i slutändan ha bred 

målgrupp, men främst skulle produkten tilltala brukaren och användarvänligheten anpassas till 

de äldre med nedsatt rörelseförmåga. Det som uppskattades av testpersonerna var ett handtag 

med en omkrets på 6 cm och en utbuktning för bättre grepp och mindre kraftåtgång. I och med 

att hävarmen underlättar användandet enligt Ekvation (1) valdes även ett längre handtag. Det 

homogena handtaget valdes bort eftersom handtaget skulle translateras och upplevdes då glida. 

Handtaget gjordes också höger-/vänsterhängt för att öka tillgängligheten och greppvänligheten 

enligt Figur 20.  

 

 

 

 
Figur 20. Test av rakt kontra höger-/vänsterhängt handtag. 
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6. Resultat 
Då princip och form var bestämt påbörjades detaljarbetet kring de slutgiltiga konceptets 

ingående komponenter i Solid Edge ST9 samt modellering i KeyShot 6. Det slutgiltiga konceptet 

var ett säkerhetsbeslag i form av ett spanjoletthandtag för fönster där barnsäkerhet och skydd 

mot otillåtet öppnande låg i fokus. Konceptet jämfördes ständigt mot funktionsanalysen för att 

kontrollera att de satta funktionerna uppfylldes. Huvudfunktionen var att medge öppning och 

stängning av fönster och nödvändiga egenskaper som barnsäkerhet och enkelhet för vuxna 

eftersträvades. Beslaget konstruerades även för att uppfylla de önskade kraven såsom minimerad 

klämrisk, bekväm användning och manövrering med enhandsfattning.  

 

 

6.1 Slutgiltig produkt 

Kvarken var ett säkerhetsbeslag i form av ett spanjoletthandtag till fönster där barnsäkerhet och 

skydd mot otillåtet öppnande önskas. Kvarken fick sitt namn från det sund som ligger i 

anknytning till Bottenhavet mellan Sverige och Finland och är en del av världsarvet Höga kusten 

[8]. Beslaget gavs en slät utsida med få detaljer som kan ses i Figur 21, vilket bidrog till en 

stilren, diskret produkt som inte drog till sig onödig uppmärksamhet och passade in i många 

moderna hem. 

 

 

 
Figur 21. Kvarken fastmonterad på ett fönster. 
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Handtaget togs fram genom studerande av antropometriska data och handtagets kurvor och 

utformning var resultatet av ett användartest. Handtaget var väl anpassat till den skjut- och 

vridrörelse som krävdes för öppning av fönstret med enhandsfattning utan att kräva stora 

kroppskrafter. Täckbrickans kanter var rundade av den anledning att det minimerade skaderisken 

för barn och gav beslaget en naturligare övergång mellan bricka och handtag. Kvarkens 

dimensioner kan ses i Figur 22.  

 

 

 
Figur 22. Övergripande mått på konstruktionen. 

 

 

Kvarken var enkel att montera. En monteringsanvisning finns bifogad i Bilaga J. Montering 

skedde i fem steg. Bottenplatta och roddarpinne levererades ihopsatta och med tillkommande 

skruvar fästes de på fönsterkarmen på befintligt låshus. Fjädern kilades in i bottenplattans spår 

och täckbrickan med fastmonterat handtag fästes på bottenplattan. Beslaget möjliggjorde 

montering på befintliga fönster. 

 

 

6.2 Funktion  

Öppningen av fönstret skedde genom säkerhetsbeslaget i två moment, ett skjutmoment och ett 

vridmoment. När fönstret inte användes var handtaget fast och kunde inte rotera. Handtaget var 

förskjutet i förhållande till roddarpinnen. För att öppna fönstret krävdes en distinkt skjutrörelse 

på 15 mm tills handtaget var i fas med roddarpinnen. Därefter var positionen tvungen att hållas 

samtidigt som en vridning skedde enligt Figur 23. Denna rörelse gav en rotation på roddarpinnen 

och spanjoletten låste upp fönstret. När handtaget vreds tillbaka återfjädrade handtaget till 
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ursprungsposition. De två momenten försvårade öppningen för barn under sex år men krävde 

ingen större kroppskraft av en äldre försvagad vuxen. Funktionen för beslaget visas i Figur 24. 

 

 

 

 
Figur 23. Handtaget ligger i ofas med roddarpinnen och skjuts med handkraft i fas. 

 

 

 

 

 

 
Figur 24. Kvarkens två moment, ett skjutmoment och ett vridmoment. 
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6.3 Teknisk lösning - Roddarpinne  

Roddarpinnen styrde låskolven i spanjoletten enligt Figur 25. Den fästes på bottenplattan med en 

spårring som tillät rotation vid öppning och stängning av spanjoletten. 

 

 

 

 
Figur 25. Spanjolettens roddare där det finns plats för en roddarpinne. 

 

 

Eftersom roddarpinnen var den komponent som utsattes för störst moment vid öppning av ett 

fönster valdes den att modifieras så lite som möjligt. Standard för roddarpinnen var 8x8 mm då 

spanjolettens roddare var 8x8 mm.  Längden valdes till 50 mm för att kunna kapas vid eventuellt 

behov.  De modifieringar som krävdes var att roddarpinnens övre del försågs med ett spår med 

syfte att fästa den i närliggande komponenter i beslaget, se Figur 26.  

 

 

 
Figur 26. Roddarpinnens utformning. 
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6.4 Teknisk lösning - Handtag  

Handtagets tapp inspirerades av en skiftnyckel till utseendet enligt Figur 27. Den 

skiftnyckelliknande tappen utformades för att kunna greppa tag om roddarpinnen och överföra 

handtagets vridrörelse till spanjolettens låskolv. De två utskärningarna på tappen syftade till att 

hålla handtaget i rätt vinkel tillsammans med stöd i bottenplattan. Handtagets utformning 

baserades på de gjorda testerna, antropometriska data och skulle ur ett designperspektiv passa in 

på målgruppen. Se Figur 28 för handtagets utformning.  

 

 
Figur 27. Handtagets tapp. 

 

 
Figur 28. Handtagets utformning. 
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6.5 Teknisk lösning - Bottenplatta 

Bottenplattans utformning var beroende av den valda skjutbanan och roddarpinnens placering ut 

från spanjoletten. Bottenplattan var konstruktionens bas och krävde skruvhål för montering. För 

att möjliggöra montage på ojämn yta gavs underdelen ett tomrum med två skruvstöd för att 

behålla stabilitet och för att undvika deformation, se Figur 29. Spåren på bottenplattans 

ytterväggar var 16 mm långa och tillät skjutmomentet från handtag och täckbricka, detta var 

även det som höll täckbrickan fast i konstruktionen. De två stöden som placerades på 

bottenplattan låste fast handtaget i sitt startläge och såg även till att handtaget sköts in med rätt 

vinkel över roddarpinnen vid öppning av fönstret. Kilspåret i bottenplattan var en modifiering 

som gjordes för att möjliggöra självmontage. I och med att fjädern (se kapitel 6.7 teknisk lösning 

- återfjädring) skulle verka på täckbrickan då den sköts fram och tillbaka krävdes någon form av 

fastsättning i de båda delarna och kilen användes som ett komplement till fjäderinfästning, se 

Figur 30.  

 
Figur 29. Bottenplattans utformning. 

 

 

 

 
Figur 30. Kilen för fjäderinfästningen. 
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6.6 Teknisk lösning - Täckbricka  

Täckbrickans syfte var att dölja skruvarna, medge förskjutning av handtaget, hålla handtaget på 

plats och samtidigt tillåta rotation vid öppning av fönstret. Detta krävde ett centrerat hål för 

montering av handtaget. Handtaget valdes att placeras centrerat för att uttrycka symmetri i 

startläget innan förskjutningen. Täckbrickan försågs med piggar på dess innerväggar vilka 

syftade till att fästa i bottenplattans spår. I täckbrickan ingick även en ögla som krävdes för 

fastsättning av dragfjädern. Se täckbrickans utformning i Figur 31.  

 

 
Figur 31. Täckbrickans utformning. 

 

 

6.7 Teknisk lösning - Återfjädring 

Möjligheten att få handtaget att fjädra tillbaka till ursprungsposition efter användning var en 

nödvändighet i det avseende att rörelsemönstret skulle vara repetitivt. Varje gång fönstret skulle 

öppnas/justeras/stängas krävdes de två momenten skjut-vrid. En dragfjäder införskaffades i 

Metallverkstaden på KTH där urvalet var begränsat. Fjäderns styvhet kontrollerades och 

beräknades enligt Hookes lag [9], Ekvation 2 

 

 mg kx   (2) 

 

Där mg var den pålagda kraften 0,1 kg och gravitationskonstanten 9,82 m/s2, k var den sökta 

fjäderstyvheten och x  var deformationen som var 0,007 m. Fjäderstyvheten var 140 N/m och 

ansågs tillräcklig för att underlätta användandet för en äldre person med nedsatt rörelseförmåga.  

 

Täckbrickan var den som försköts i förhållande till bottenplattan. Detta innebar att fjädern skulle 

fästas med ena änden i täckbrickan och den andra i bottenplattan. För att undvika icke-diskreta 

utskärningar valdes det alternativet där fjädern fäste i bottenplattan med en kil och i en ögla på 

täckbrickans insida. 
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6.8 Slutlig prototyp och modell  

En prototyp som påvisade funktion gjordes. Prototypen var i skala 1:1 och 3D-printades i PLA-

plast. Delarna som printades modellerades i Solid Edge ST9. Fjädern hämtades i 

Metallverkstaden på KTH Campus Stockholm och handtaget till prototypen täljdes och 

limmades fast.  

 

Modellen tillverkades i tre delar i 3D-printern i materialet PLA. Genom att limma, sprutspackla 

och våtslipa gavs modellens slutgiltiga form. Metallic sprayfärg användes för att ge modellen ett 

mer verklighetstroget intryck. Både modellen och prototypen monterades på en demokloss enligt 

Figur 32. 

 

 

 
Figur 32. Demokloss med modell och prototyp. 
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7. Tillverkning och materialval   
Kvarken var tänkt att tillverkas genom pressgjutning i zink. Tillverkningen skulle se i en 

maskinpark med automatiserade maskiner och därav togs ritningsunderlag fram för bottenplatta 

och täckbricka. Dessa kan studeras i Bilaga K. Vid tillverkningen bör toleranserna vara ISO-

klassade enligt standard för tillverkning av beslag. Beslagets delar skulle få sin unika form 

genom att zink pressades in i verktyget och stelnade. De färdiggjutna delarna skulle behöva 

efterbearbetas genom borrning, slipning, polering och putsning. Skjutrörelsens indikationspil var 

tänkt att markeras med laser på täckbrickan. Manuell provning genom hela produktionsprocessen 

skulle krävas för att kunna hålla hög och jämn kvalité på produkten. En ytbehandling med matt 

krom var tänkt att adderas för att ge beslaget en snyggare och diskretare finish. Enligt QFD:n 

skulle produkten vara korrosionsresistent och både zink och krom har denna materialegenskap. 

Roddarpinnen skulle tillverkas i stål likt befintliga roddarpinnar på marknaden. Ett 

ritningsunderlag återfinns i Bilaga K.  

 

Innan produkten levererats till butik ska handtaget ha fästs i täckbrickan med en spårring. 

Roddarpinnen ska även den fästas i bottenplattan med en spårring, se Figur 33. Detta ska göras 

med hjälp av en pressmaskin. 

 

 
Figur 33. Sprängskiss på de inre komponenterna. 

 



 

 

  30  

 

8. Marknadsmöjligheter  
Säkerhetsbeslaget Kvarken ska ses som ett komplement till hemmet när barn behöver begränsas 

från användandet av hemmets fönster, samtidigt som användandet ska underlättas för äldre med 

nedsatt rörelseförmåga. Handtaget ska finnas i både höger/vänsterhängt och passar både 

sidohängda fönster och vridfönster. Beslaget ska i färdig förpackning säljas inom bygghandeln 

enligt Figur 34. Det innebär att beslaget ska emballeras och paketeras med tillhörande 

monteringsanvisningar och monteringsartiklar. För ett ännu säkrare hem bör säkerhetsbeslaget 

kompletteras med en spärranordning som medger fönstret en begränsad öppning på 10 cm om 

beslaget ska användas på våningar över markplan.  

 

 

 
Figur 34. Beslagets tänkta placering i butik. 
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9. Diskussion och vidare arbete  
Handtaget är i ursprungsposition konstruerad att sitta fast och kan inte rotera. Idéen om en 

modifiering väcktes vid slutpresentationen av projektet som innebar att Kvarken skulle göras likt 

ett vred på en dörr med en returfjäder, detta för att försvåra öppningsmomentet för mindre barn 

ytterligare. Detta skulle innebära att handtaget innan förskjutning skulle gå att rotera, men det 

skulle inte öppna fönstret. Vid en eventuell modifiering behövs ytterligare en komponent, en 

returfjäder som ska avlasta låshusets roddarfjäder och hjälper handtaget att förbli i vertikal-

/horisontalläge. På så vis kan man lura barnet att handtaget till fönstret är trasigt. Barn härmar 

och efterliknar rörelser vilket gör att de troligtvis inte noterar den lilla förskjutningen uppåt innan 

vridmomentet. När de då ska försöka öppna fönstret likt den person som gjorde det innan 

kommer endast barnet tillämpa vridningen. Då fönstret inte öppnas förstår inte barnet vad som är 

fel, använder ren kraft och lyckas ändå inte öppna fönstret. Notera att detta är endast baserat på 

teorier och inte kontrollerat i praktiken vilket bör göras innan modifiering sker.  

 

Något som inom tidsramen inte hann göras var ett test av prototypen på mindre barn. Tanken var 

att göra ett besök i en förskoleklass där sexåringar skulle få testa vår prototyp. För att få besöka 

en förskoleklass skulle rektorn samt klassföreståndarna kontaktas, ett brev till barnets målsman 

behövde formuleras, godkännande av deltagande hade behövt samlas in, det skulle finnas tid för 

ett besök, besökstiden skulle återkopplas till deltagarnas målsman utifall de skulle välja att 

närvara. Då den nuvarande prototypen var aningen vind skulle test på förskola kräva fler 

prototyper i plast, alternativt en prototyp i metall.  

 

Ett test enligt Swedish Standard Institute SS-EN 16281 bör göras där 200 barn ska testa 

fönsterbeslaget. Ett lyckat och godkänt resultat ska erhålla att minst 85% av barnen i testpanelen 

ska misslyckas med att öppna fönstret under de första fem minuterna utan instruktioner. Det enda 

prototyptestet som gjordes på en yngre person var med en femårig flicka. Som förväntat höll inte 

prototypen standarden då delarna var rörliga och vinda. Flickan som testade prototypen lyckades 

inte förstå skjutfunktionen utan instruktion, men enligt ovan så var testet inte tillräckligt för att 

utläsa något rimligt resultat.  

 

Handtaget kunde inte få en teknisk ritning då dess kurvor gjordes i funktionen Bluesurf i Solid 

Edge ST9. Övergripande mått visas i Figur 22 och måtten var baserade på testresultaten och 

handens utformning. Det framtagna handtaget bör återigen utvärderas av samma testpersoner så 

att någon form av återkoppling kan ges. Handtaget kan behöva vidareutvecklas och dess 

formgivning kan komma att behöva modifieras. Vid handtagstestet fick endast en åttaåring delta. 

Detta eftersom det är svårt att få mindre barn (under sex år) att förstå syftet med testet och det 

ansågs för svårt att utvärdera deras tankar och tycke. Produkten skulle i slutändan inte anpassas 

till mindre barn utan till vuxna och äldre. Eftersom ingen fungerande modell byggdes gjordes 

inte heller beräkningar på det krävda momentet. Momentet har även med trögheten i spanjoletten 

att göra, men eftersom Kvarkens handtag gjordes längre än många existerande beslag antogs 

hävarmen räcka.  

 

Eftersom produkten ska monteras själv utan installatör finns det ett kritiskt moment i att lyckas 

fästa fjäderns kil i kilspåret. För att underlätta detta skulle ett enkelt verktyg kunna tas fram och 
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ingå vid köp av produkten. Alternativt skulle en annan variant av fjäderinfästning kunna 

appliceras på produkten. Fjädern som användes och räknades på till prototypen var endast ett 

exempel på en fungerande styvhet. För att testa vilken fjäderstyvhet som skulle användas i en 

riktig modell skulle det krävas tester där fjädern skulle uppfylla följande: att barn inte lyckades 

förstå återfjädringen för enkelt, att styvheten var svag nog gör en äldre person att hantera samt att 

fjädern skulle vara svag nog för att kunna monteras med kilen.  

 

Ett annat påtagligt problem som stöttes på var att dagens standardmått på hålavstånd är 21,5 mm 

från roddarpinnens centrum till skruvhålens (åt respektive håll). Då Kvarkens bottenplattas ena 

hål befinner sig på ett avstånd på 15,5 mm kommer ett av de gamla hålen sticka fram efter 

montering av Kvarken på fönsterkarmen. Vidare bör bottenplattan konstrueras efter dessa för att 

produktens användningsområde ska bli så stort som möjligt och kunna sättas på befintliga fönster 

och täcka de gamla hålen i den mån det går.  

 

Då det endast genomfördes löpande intervjuer under projektet kan vi ha gått miste om vissa sidor 

av produktens användande. Generella frågor som kunde ha ställts till kunden och användaren av 

den satta målgruppen kunde ha behandlat om fönsterbyte varit relevant, vilket pris produkten 

skulle kunna tänkas ha för att vara attraktiv på marknaden, om nuvarande beslag använts eller 

om andra svårigheter gällande fönster funnits. Dessa frågor hade kunnat sammanställts och 

används som bakgrund till val som tagits under projektets gång. Många funktions- och 

konstruktionsval togs utan att göra en grundligare undersökning på att andra skulle hålla med. Då 

denna tidsperiod var kortare än researchfasen behövde snabba beslut tas. Förskjutningen på 15 

mm är ett exempel på ett avstånd med en rörelsebana som inte testades noggrannare än med en 

penna på ett papper.  

 

För att få skjutfunktionen att fungera och hålla en längre tid skulle noggranna toleranser behöva 

sättas på samtliga komponenter. Kvarkens utformning med spår och “piggar” kan fungera på 

metall men det skulle krävas fler tester med det faktiska materialet för att finna den bästa 

lösningen eftersom metall mot metall är en kritisk kombination.  
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Problembeskrivning  

Barnsäkra beslag till fönster finns på marknaden i olika former och varianter. En kabinhake kan 

öppnas av en treåring och en sexåring kan hantera en låsring på haken. Utifrån givna direktiv ska 

ett barnsäkert beslag tas fram och anpassas till att vara tillräckligt svåröppnat för ett barn på sex 

år men samtidigt inte vara svårt att öppna för en äldre, eventuellt svagare, person.  

 

Mål  

Att konstruera ett nytt fönsterbeslag som är barnsäkert och därmed svårt att öppna för ett sexårigt 

barn samtidigt som det kunna hanteras av vuxna och äldre utan vidare ansträngning.  

 

Intressenter  

Barnfamiljer i lägenhet eller villa. 

 

Avgränsningar  

Eventuell ingående elektronik kommer inte att behandlas. Ingen slutgiltig fungerande produkt i 

full skala kommer tas fram. Prototyper kommer byggas som påvisar funktion samt en modell 

som inte nödvändigtvis är i skala 1:1 för att påvisa formgivning.  

mailto:stahl@kth.se
mailto:luttropp@kth.se
mailto:niclas.rylander@alfaglas.se
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Förväntad leverans  

Att tillräcklig kunskap inom området inhämtas för att kunna göra bra utvärderingar och få en 

slutgiltig produkt som uppfyller sin funktion och är attraktiv på marknaden. 

Projektmedlemmarna förväntas nyttja sina tidigare kunskaper inom de kurser som är avklarade 

på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, främst de som givits inom ramen av det specifika 

civilingenjörsprogrammet “Design och produktframtagning”. Projektet bör resultera med minst 

en prototyp som påvisar funktion, en modell som påvisar slutlig formgivning, material och 

plansch till utställningen “KEXPO” i maj och arbetet skall sammanställas i en teknisk rapport. I 

enlighet med uppdragsbeskrivningen bör det slutgiltiga konstruerade beslaget vara väl 

dimensionerad för sitt ändamål, vara barnsäkert samtidigt som det kan öppnas enkelt av vuxna 

utan stora kroppskrafter.  

 



 

 

 

 

Bilaga B: Boverkets bestämmelser 
 

Boverkets bestämmelser och regler för fönster och beslag.  
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Bilaga C: Funktionsanalys  
 

En funktionsanalys som listar huvudfunktion (HF), nödvändiga (N) och önskvärda (Ö) 

funktioner.  
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Funktion Klass* Anmärkning 

medge öppning/stängning HF  

medge låsbarhet N  

erbjuda  barnsäkerhet N  

erbjuda  grepp Ö fingeravtryck  

underlätta grepp Ö  

skydda beslag N väderlek  

minimera obehag Ö  

äga styrka/hållfasthet N  

äga täthet N energi 

uttrycka kvalitet Ö  

underlätta rengöring Ö  

medge enhandsgrepp Ö  

minimera kroppsanpassning för barn Ö svår att nå 

befrämja naturligt rörelsemönster Ö  

undvika klämningsrisk Ö  

förhindra skärskador Ö  

motverka belastningsskador Ö  

tåla slitage Ö  

undvika lösa delar Ö  

förhindra avfärgning Ö  

förhindra allergiframkallning Ö  
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äga självklarhet hos vuxna Ö  

erbjuda fästmöjlighet Ö  

erbjuda komfort Ö  

maximera stabilitet Ö  

maximera brukarvänlighet Ö för vuxna 

tilltala målgrupp Ö  

medge diskrethet Ö smälta in 

minimera brukarvänlighet Ö för barn 

framhäva ergonomifördelar Ö antropometriska data 

uttrycka estetik Ö  

motstå korrosion Ö rost  

 
* HF=huvudfunktion  

   N=nödvändigt  

   Ö=önskvärt  
 

 

 



 

 

 

 

Bilaga D: Morfologisk matris  
 

En tabellvariant av en morfologisk matris som listar funktion och medel som sedan stod till 

grund för konceptgenereringen.  
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Går att öppna och stänga Hur?  Vad öppnar det?  

Dörr  Vrid  Hand  

Fönster Klick  Fot  

Lucka  Drag  Finger  

Skåp  Tryck  Öga  

Bok  Kod  Röst  

Lock  Nyckel  Dosa   

Lås  Fingerprint  Tår  

Jacka  Ansiktsavläsning  Knä  

Burk Röststyrning  Nyckel  

Bildörr Ögonscanning  Lösenord 

Flaska  Lyfta  Kod  

Kastrull  IR-strålning  Klapp 

Mun  Muskulatur  Ljud  

Dator  Motor  Ljus  

Väska  Snurra   

Kylskåp  Reglage   

Ugn och micro  Magnetiskt   

Diskmaskin  Klämma   

Bro  Nypa   

Smartphone  Knappa   

Hasp  Veva   

Skjutdörr  Putta   
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Låda/box Bända  

Grind Skjuta  

Leksaker   

Kork   

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga E: Personas  
 

Tre personas, en för barnet som ska begränsas från användandet, en för den vuxna 

brukaren/kunden som lätt ska kunna utnyttja fönstrets alla funktioner samt en för en äldre där 

användandet ska underlättas.  

 

Bilaga E – Sida 1 av 3  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga E – Sida 2 av 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga E – Sida 3 av 3 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga F: Kundresa  
 

En kundresa där kundens/användarens känsla vid öppning av fönster söktes. 
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Bilaga G: Moodboard  
 

Två moodboards där den första representerar boendet, klädseln och stilen hos de tänkta kunderna 

och den andra där material och form studeras.  
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Bilaga H: Quality function deployment  
 

Ett kvalitetshus där kundönskemål översattes till produktegenskaper.  
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Bilaga I: Användartest för handtaget  
 

Personer i blandade åldrar fick testa enkla prototyper av handtag för att finna diameter och form 

som upplevdes behaglig. 
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Ålder Kön* Val Diameter Kommentar 

55 M 4 6 Får inte vara för fjuttigt. Inte 1! Trekant, fattar inte hur man ska 

göra? 

52 K 4 6 Den med fingrar är skön men 4an är snyggare.  

53 M 4 5  

52 K 3 7 Gillar när det är kantigt, då känner man bäst. 

17 K 4 4  

82 M 6 7 Det är bra om det är lite längre för stora händer 

79 K 6 6 Den med former är fräck. Skönt att det är längre än de handtag 

jag har hemma.  

25 M 2 7  1 skön med fingerurgröpning. 2 ligger skönt i handflatan. 3 kan 

tänka sig, gillar kantigt och hårt.  

23 K 6 6 Handtaget får inte vara för smalt eller för kort  

23 K 6 6 Det triangulära är bekvämt när platta sidan är uppåt.  

25 K 6 6  

22 M 6 6 6 och 7 är bekväma för att de är rejäla. Gillar längden. Det 

fyrkantiga känns bara stel. 

62 M 4 7 4 är bekväm åt ena hållet bara 

26 M 4 4  

8 K 1 4 1 ser rolig ut, jag vet vart man ska ha sina fingrar.  

*K - kvinna, M - man 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga J: Monteringsmanual  
 

En monteringsmanual som kan tillämpas till både sidhängda fönster samt vridfönster.  
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Bilaga K: Ritningar 
 

Ritning för bottenplattan, täckbrickan och roddarpinnen.  
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