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Förord 
 
Projektet har utförts i samarbete mellan Fönsterlyften i Syd AB och SP Sveriges Tekniska 
Institut.  
 
Författarna vill tacka alla som bidragit med information och deltagande i projektet samt 
Bygginnovationen och Vinnova som genom finansiellt stöd möjliggjort projektet. 
 
 
Borås och Shanghai/Malmö i juni 2013 
 
Lars Andersson, Anders Möller och Erica Waller 
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Sammanfattning 
 
Detta projekt syftar till vidareutveckling av en uppfinning som har potential att 
väsentligen förenkla och effektivisera ett arbetsmoment, att lyfta av och på utåtgående 
sidohängda fönster, som är ett välkänt arbetsmiljöproblem. Resultatet från 
undersökningen visar att verktyget har utvecklingsmöjligheter och att det radikalt minskar 
de ergonomiska problemen och att användningen kan ge goda möjligheter att 
effektivisera arbetet.  
 
Verktyget måste betraktas som ett lyftredskap och omfattas därför av ett regelverk som 
innebär att vissa kriterier måste uppfyllas. Undersökningar i detta projekt visar att 
verktyget uppfyller de formella krav som ställs på det. Undersökningen visar också att det 
fungerar på avsett sätt d.v.s. för att lyfta ur och sätta tillbaka utåtgående sidohängda 
fönster. 
 
Verktyget har provats av branschfolk som varit positiva till lösningen men bedömt den 
som svår att använda beroende på att den består av för många delar samt att 
användningen av det innebär en stor förändring jämfört med dagens arbetssätt med två 
man i arbetslaget. 
 
Med hänsyn tagen till de synpunkter som kommit från branschfolk i detta projekt är ett 
naturligt nästa steg att förenkla och anpassa verktyget till ett tvåmansverktyg. Verktyget 
blir då mer lättanvänt för ett arbetslag på två personer. Tillverkningskostnaden blir 
dessutom lägre för det anpassade verktyget. Om den förenklade lösningen får ett 
genomslag på marknaden innebär detta att företaget kommer igång med försäljning och 
produktion. I ett senare skede kan företaget vidareutveckla och marknadsintroducera det 
enmans-verktyg som var ursprunget till detta projekt och som fortfarande bedöms vara 
den allra effektivaste lösningen för arbetsmomentet att lyfta av och på fönster. 
 
Den marknadsanalys som gjorts visar att det finns en marknad eftersom arbetsmomentet 
är frekvent förekommande i samband med renoveringar och energiförbättringar i 
byggnader. Intervjuer och besök visar att arbetsmomentet är riskfyllt och förenat med 
ergonomiska hälsorisker. Genomgången av lagkraven inom arbetsmiljöområdet visar att 
det finns tydliga krav på arbetsgivare att förebygga de risker som arbetsmomentet 
innebär. Förutom Sverige har Norden och Storbritannien bedömts som intressanta 
marknader. Den genomförda konkurrentanalysen visar att det inte finns någon 
konkurrerande produkt inom området. Sammantaget bedöms att det finns ett behov av 
verktyget och att marknadsförutsättningarna är goda för verktyget Fönsterlyftaren. 
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1 Inledning 
 
Detta projekt är en förstudie där Fönsterlyften i Syd AB i samarbete med SP Sveriges 
Tekniska Institut har utvärderat ett av Fönsterlyften i Syd AB utvecklat redskap för 
effektivt utbyte av fönster. Projektet har fokuserat på följande delmoment: 
- Marknadsanalys 
- Affärsmodell 
- Produktivitet och ergonomi 
- Regelverk 
- Teknisk bedömning 
- Vidareutveckling 
 
Syftet har varit att, med SP:s hjälp, ta företaget vidare i utvecklingsprocessen genom att 
tillföra kunskap om förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för vidareutveckling av 
produkten och affärsmodellen. Projektet förväntas resultera i ett underlag för 
vidareutveckling som optimerar produkten för att sedan ta produkten ut på marknaden. 
 
I denna rapport har detaljerad information från t.ex. intervjuer med nyckelanvändare 
utelämnats eftersom företaget bedömer detta som känslig information för 
vidareutvecklingen av produkten som man därför måste skydda. Företagets önskemål är 
också att denna rapport inte blir offentlig och möjlig för potentiellt konkurrerande företag 
att ta del av. 
 
 
 

 
 
Bild 1: Verktyget Fönsterlyftaren monterad och klar att använda. 
 
 
  



7 

 

 

2 Bakgrund 
 
Fönsterlyften i Syd AB är ett litet företag som har som mål att ta fram lösningar som 
underlättar i arbete med fönster och andra relaterade områden.  
 
Grundarna i företaget har sin bakgrund som entreprenörer inom renovering och utbyte av 
fönster där behovet av verktyg som underlättar hanteringen av fönsterbågar vid 
renovering har identifierats. Uppfinnaren till verktyget är en av grundarna till företaget 
och uppfinningen är sprungen ur hans eget behov av att effektivisera sitt arbete vid 
fönsterentreprenader.  
 
Det traditionella sättet att lyfta av och på sidohängda utåtgående fönster utgör en 
ergonomisk risk för utförarna då fönsterbågar är tunga och momentet kräver att man 
stäcker sig ut och lyfter in fönstret med stor belastning på bl. a rygg som följd. Även för 
förbipasserande finns risker eftersom det förekommer att fönster tappas.  
 
Idén med verktyget är att samma arbete nu kan utföras av en person, istället för två, och 
med bättre ergonomi och större säkerhet än tidigare. Detta innebär en effektivisering för 
företagen samt en ökad trygghet för arbetstagaren. 
 
Uppfinningen “Fönsterlyftaren” har av företaget bedömts ha potential att förbättra 
arbetsvillkoren för både fackmän och privatpersoner vid arbete med att hänga av 
respektive hänga på utåtgående sidohängda fönster.  
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3 Regelverk 
 
3.1 Krav på lyftredskap 
 
Fönsterlyftaren är ett verktyg som används för att lyfta fönsterbågen i ett sidohängt 
fönster ur sina gångjärn och säkra fönsterbågen mot att falla ner samt för att senare 
montera tillbaka den i gångjärnen igen. Verktyget fungerar på så sätt att en lyftbalk 
monteras i fönsterkarmen under fönsterbågen. Med en vantskruv med ena änden fäst i 
fönsterbågens sidostycke och andra änden i lyftbalkens bakkant påföres lyftkraften 
manuellt med hjälp vantskruven. 
 
Verktyget är således ett lyftredskap och omfattas av Maskindirektivet 2006/42/EC (1) 
som i artikel 1 tar upp tillämpningsområdet Lyftredskap. Alla maskiner eller verktyg som 
kan utgöra riskkällor på grund av lyft skall uppfylla hälso- och säkerhetskrav som anges i 
direktivet.  
 
Maskindirektivet ställer krav på CE-märkning genom självcertifiering för denna typ av 
produkter vilket innebär att ansvaret helt vilar på tillverkaren. För att kunna CE-märka 
verktyget krävs att det uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven vilket visas 
genom att: 

1. Göra en riskanalys  
2. Genom provning eller beräkning visa att verktyget klarar belastningen med 

betryggande säkerhetsmarginal 
3. Upprätta en teknisk dokumentation  
4. Upprätta en bruksanvisning 
5. Anbringa märkning på produkten med bl. a CE-märket och uppgift om maximal 

belastning 
6. Skriva ”Försäkran om överensstämmelse” 

 
I Bilaga 3 återges mer i detalj vilka krav som ställs i Maskindirektivet. Texten är i vissa 
delar direkt hämtat från maskindirektivet. 
 
3.2 Arbetsmiljö 
 
I Sverige är Arbetsmiljöverket föreskrivande myndighet när det gäller hälsa och säkerhet 
i arbetslivet. Arbetsgivarnas ansvar för att förebygga olyckor och ohälsa hos 
arbetstagarna regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling.  
 
Eftersom detta regelverk har stor betydelse för marknadsbehoven för Fönsterlyftaren har 
det analyserats mer ingående under Kapitel 6 Marknadsanalys i denna rapport. 
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4 Teknisk bedömning 
 
4.1 Riskanalys 
 
Den riskanalys som utförts i detta projekt visar att de största riskerna, som är förenade 
med redskapet Fönsterlyftaren, är att lyftbalken brister eller att man tappar fönsterkarmen 
när man drar in den. Dessa risker har eliminerats genom att en säkring fästs i 
fönsterkarmen som fångar upp fönsterbågen om den skulle falla ner. 
Hållfasthetsprovningarna visar att den bärande balken har erforderlig styrka för att bära 
fönsterbågar med en vikt av max. 30 kg. 
 
Fönsterlyftaren kan därför anses vara ett säkert lyftredskap förutsatt att bruksanvisningen 
följs vid användning. Den kan också anses vara en förbättring i jämförelse med hur detta 
arbetsmoment hanteras idag. 
 
I Bilaga 2 redovisas utförd riskanalys. 
 
4.2 Verifierande provning 
 
Verktyget Fönsterlyftaren har provats enligt de regelverk som rör lyftredskap. Vid 
provningen monterades verktyget i en fönsterkarm. Belastningen påfördes manuellt med 
den vantskruv som är avsedd att lyfta fönsterbågen och kraften längst ut på redskapets 
lyftarm uppmättes. Verktyget belastades först med en kraft längst ut på hävarmen, 
motsvarande dubbla märklasten, belastningen ökades sedan till 3 gånger märklasten. 
Dessutom kontrollerades att det inte med handkraft var möjligt att åstadkomma en så stor 
kraft i verktyget att detta gick sönder eller att kvarstående deformationer uppstod. 
 
Resultaten visar att verktyget motstod belastningarna enligt ovan utan att brott eller 
kvarstående deformationer uppstod. Således kan konstateras att Fönsterlyftaren fungerar 
och kan användas på ett säkert sätt till fönsterbågar upp till 30 kg. Med dessa resultat som 
underlag kan redskapet CE-märkas med en max tillåten arbetslast av 30 kg. 
 
Av Bilaga 1 framgår provmetod och resultatet av provningarna. 
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5 Kvalitativ undersökning av användar-
synpunkter  
 

5.1 Metodval 
 
Några prototyper av Fönsterlyftaren har erbjudits branschfolk som huvudsakligen arbetar 
med fönsterrenoveringar. Lyftredskapen har lämnats ut tillsammans med en 
bruksanvisning utan att några ytterligare instruktioner har lämnats. Tanken har varit att få 
en utvärdering av både verktyget och bruksanvisningen. Ett frågeformulär har använts för 
att intervjua och dokumentera brukarnas synpunkter. 
 
5.2 Resultat 
 
Ur ergonomisk synpunkt eliminerar redskapet ett besvärligt och ergonomiskt 
ofördelaktigt lyft. Den vanligast använda metoden är idag att man med ett koben eller 
annat bräckjärn lyfter fönsterbågen ur sina gångjärn samtidigt som man lutar sig ut och 
med ”raka” armar fattar tag och lyfter in fönsterbågen. Detta lyft är mycket påfrestande 
för ryggen och kräver styrka för att fungera.  
 
Verktyget har utvärderats av åtta glasmästare, varav två är arbetsledare samt en är 
småföretagare. Åsikter kring både arbetsmomentet i sig och verktyget har samlats in. Här 
följer en sammanfattning av de synpunkter som framförts: 
 
Arbetsmomentet utförs av vissa företag kontinuerligt medan andra får denna typ av jobb 
mer sporadiskt. En av de tillfrågade hade oftast sådana jobb på sensommaren och hösten. 
Jobben kan relateras till renoveringar och lagningar av utåtgående sidohängda fönster. 
 
Två av de tillfrågade varav en var platschef ansåg att det inte var ett problematiskt 
arbetsmoment. Övriga ansåg att det ibland kunde vara tungt. Arbetet utförs nästan alltid 
av två personer med ett koben till hjälp. 
 
På frågorna om de skulle vara intresserade av en lösning där säkerheten och effektiviteten 
ökar samt om de i så fall skulle vara intresserade av att köpa in ett verktyg som nådde upp 
till dessa kriterier så svarade alla ja. De sju personer som testat den uppgav att den kändes 
säker att använda, den åttonde hade inte testat fullt ut.  
 
Sju av de tillfrågade har haft tankar kring skador eller olyckor kring detta 
arbetsmomentet. Vid intervju har en anställd bekräftat att det förekommit att fönster 
tappats vid detta arbetsmoment. 
 
Tre av de tillfrågade tyckte att idén med verktyget är bra men att det tar för lång tid att 
sätta ihop och att det fanns för många delar att hålla reda på. Bruksanvisningen upplevdes 
lätt att förstå . Det upplevs av flera vara för många moment som måste utföras innan man 
kan börja lyfta av fönstret. En av de tillfrågade tyckte dock att den varken var för 
komplicerad eller att den hade för många delar. Denna person påpekar däremot att en 
inlärnings- och inkörningsperiod för att vänja sig vid ett nytt verktyg och delvis nytt 
arbetssätt, att “man måste komma in i det, lära sig det”. En annan menade att han skulle 
vilja ha verktyget för att ta ut extra tunga fönster med vikter på ca 50 kg. Hans erfarenhet 
var att det inte alls är ovanligt med så tunga fönster när man arbetar med 
energibesparingar. 
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6 Marknadsanalys 
 

6.1 Uppfinningens område 
 
Fönsterlyften i Syd AB har som affärsidé att med verktyget “Fönsterlyftaren” 
effektivisera och förbättra arbetsvillkoren för både fackmän och privatpersoner i samband 
med arbete med att hänga av respektive hänga på utåtgående sidohängda fönster.  
 
De aspekterna som Fönsterlyftaren förväntas lösa är; skade- och olycksprevention, 
förbättrad arbetsmiljö och ökad effektivitet. Fönsterlyftaren underlättar renovering och 
reparation av sidohängda fönster vilket bidrar till energieffektivisering i byggnader och 
även bevarandet av kulturbyggnader då det kan användas vid insättning av extra 
energiglas i befintliga fönsterbågar, vid totalrenoveringar, vid ommålning, samt vid 
lagning av glasrutor. Tillverkning av sidohängda och utåtgående fönster sker fortfarande 
och verktyget ska kunna användas på både på nya och äldre fönster. 
 
6.2 Behovsidentifiering 
 
Nuvarande sätt att lyfta av och på fönster med koben är ett farligt och riskfyllt arbete, 
med ergonomiskt ofördelaktiga kroppsställningar och slitage på rygg och axlar. Utan 
säkerhetsanordning finns även risk att tappa sidohängda fönster vilket kan orsaka stor 
personell och materiell skada.  
Kultur- och byggnadsvård kommer allt oftare i fokus vid renoveringar. Det finns bland 
fastighetsägare en ökad insikt om att det finns ett värde i att originaldelar, såsom äldre 
fönster, bibehålls. Även från samhället finns en vilja att bevara.  
 
Fönsterlyftaren är avsedd att göra arbetsmomentet snabbare och att en person kan utföra 
arbetet själv istället för att som idag då det behövs två personer vilket ger möjlighet till 
effektivisering. 
 
6.3 Metodval 
 
För att identifiera marknadsbehovet har en kvalitativ undersökning genomförts, baserad 
på intervjuer med arbetsgivare och arbetstagare. Information har inhämtats genom 
inventering av tillgänglig offentlig statistik och branschstatistik samt publicerad 
information i fackpress och branschrapporter. Mycket av det källmaterial som använts är 
hämtat från Internet. 
 
6.4 Hållbarhets- och miljöaspekter 
 
Byggbranschen står för ungefär en tredjedel till hälften av vår globala miljöbelastning. (2) 
Den allra viktigaste miljöfrågan för byggbranschen är energianvändningen, vilken kan 
delas i minskningen av energi vid tillverkning samt hur byggnadens drift påverkar 
energianvändningen. 
De flesta aktörer i Sverige och större delen av Europa har idag en generell kvalitets- och 
miljöpolicy. Ett exempel är Samglas som förordnar följande policy. (3) 
 
”- Att överträffa kraven i lagar och förordningar 
- Att ständigt pröva verksamheten utifrån kretsloppstanken 
- Att hushålla med resurser 
- Att vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en 
merit 
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- Att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet, och 
ansvar inom miljöområdet 
- Att ständigt lyssna på kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en 
rekommendation för utfört arbete.” 
 
Den svenska riksdagen har antagit EU:s klimat- och energipolitiska mål som skall nås till 
2020, som kallas "20-20-20"-målen. EU:s 20-20-20-mål innebär att vi ska minska 
klimatpåverkan med 20 procent, uppnå 20 procent förnybar energi och effektivisera 
energianvändningen med 20 procent, allt till år 2020. (4) 
 
”Den Svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 
annan energi med omvärldens konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa 
villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv Svensk 
energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle”. (5) 
 
I en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien (6) uppskattas det att 3/4 av alla 
flerbostadshus i Sverige måste byggas om inom de kommande 40 åren. Cirka 50 000 
bostäder i flerbostadshus måste byggas om varje år vilket motsvarar en investering på 
mellan 25 och 50 miljarder kronor per år. Det innebär en kostnad på mellan 500 000 och 
1 miljon kr för varje bostad, inräknat merkostnader för energieffektivisering. I samband 
med ombyggnad bedöms merkostnaderna uppgå till mellan 20 och 40 procent av hela 
renoveringskostnaden. Fram till 2050 uppskattas det att 3 gånger fler lägenheter kommer 
att renoveras än vad som kommer att byggas. Det innebär en tillökning på 600 00 - 700 
00 nya lägenheter samt att cirka 1,5 miljoner till 2 miljoner lägenheter kommer att 
renoveras. 
 
Med bakgrund av dessa beslut påverkas takten i den generella energieffektiviseringen 
avseende fastigheter och byggnader. Fönsterutbyte är i detta sammanhang väldigt relevant 
eftersom många äldre fönster har dåliga isoleringsvärden. Det finns två alternativ för 
energieffektivisering av en fastighets fönster. Helt nya fönster kan sätts in eller så 
renoveras och förbättras de befintliga fönstren. 
 
I Sverige har kostnaden för energi till bostäder ökat och trots att hushållens disponibla 
inkomster har ökat så har den andel som utgör kostnad för energi till bostaden av totala 
utgifter ökat från 3,6 % år 2000 till 4,5 % år 2009. (7) 
 
Den allmänna trenden i Skandinavien och EU är att det finns en ökad medvetenhet och 
vilja bland medborgarna att själva vara med och påverka miljön på ett positivt sätt. Detta 
har relevans för benägenheten att renovera eller köpa in energieffektiva fönster. I Sverige 
har rotavdraget (8) gjort det mer attraktivt för privatpersoner i småhus att låta byta eller 
energioptimera fönster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

6.5 Olycks- och skaderisker 
 
Vid intervjuer med fackmän har problem påtalats i samband med av- och påhängning av 
utåtgående sidohängda fönster och man är medveten om att momentet har en förhöjd risk. 
Arbetsmomentet med att lyfta av och ta in sidohängda utåtgående fönster kan vara både 
psykiskt och fysiskt krävande. Arbetsmiljöverket har i denna undersökning tillfrågats men 
myndigheten har i dagsläget ingen dokumentation avseende arbetsmomentet. 
 
Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det arbetsgivarnas ansvar 
att vidta åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller 
olycksfall och att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Därmed är arbetsgivare 
skyldiga att om möjligt förebygga arbetsmoment som är farliga eller belastande för 
arbetstagarna. (9) I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras 
myndighetens föreskrifter och allmänna råd för hur risker för hälsofarliga eller onödigt 
tröttande belastningar förebyggs. Arbetsgivaren har ansvar för att föreskrifterna följs. 
 
I femte paragrafen i AFS 2012:02 ”Belastningsergonomi” (10) står det att: 
“Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och 
arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är 
gynnsamma för kroppen. Man ska undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med 
böjd eller vriden bål, liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. 
Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar”  
 
Vidare står i sjätte paragrafen att: “ Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder framför allt 
när det gäller arbetsmiljöns utformning och de krav arbetsuppgiften ställer. Det innebär 
både organisatoriska åtgärder och att använda sig av hjälpmedel, framför allt teknisk 
utrustning, för att undvika att arbetstagarna behöver hantera bördor och laster manuellt.” 
 
När det gäller arbetsgivarnas skyldighet att förmedla kunskap och information står det i 
nionde paragrafen att ”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga 
kunskaper om: 
• Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser 
• Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas 
• Vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och manuellhantering 

medför, och 
• Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler” 
 
Även att bördans egenskaper kan enligt AFS 2012:2 ”medföra risk för skador, om bördan 
eller lasten är:  
 
• Tung eller för stor 
• Otymplig eller svår att få grepp om 
• Är instabil eller har innehåll som kan förskjutas 
• Är placerad på ett sätt som kräver att man håller eller hanterar den på ett visst avstånd 
från kroppen eller så att man böjer eller vrider bålen” 
 
Fönsterlyftens företagskunder som genom användning av verktyget får möjlighet att följa 
de föreskrifter som står i arbetsmiljölagen samtidigt som man förbättrar arbetsmiljön och 
förebygger olyckor och ohälsa hos sina medarbetare. 
 
Vid arbetsmomentet “Avlyftning respektive påhängning av utåtgående sidohängda 
fönster” är arbetsställningen både böjd, vriden och sträckt för den som lyfter in. Dessutom 
är han/hon låst och har svårt att ändra ställning eftersom det inte finns utrymme framför. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oh%C3%A4lsa
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Det hela blir en balansakt där två hantverkare på ett riskabelt sätt lyfter och balanserar in 
fönsterbågen.  
 
Marianne Törner har i samband med seminariet ”Säkerhetskultur och säkerhetsklimat” 
(11) visat att en traditionell arbetskultur som prioriterar snabbhet och resultat framför 
säkerhet motverkar användningen av säkerhetsprodukter och skyddsutrustning, vilket 
skulle kunna vara en försvårande faktor för introduktionen av verktyget Fönsterlyftaren 
på marknaden. Ytterligare en faktor som bidrar till att arbetsmomentet i dag ofta utförs på 
ett ergonomiskt ofördelaktigt vis är kostnaden för att hyra in ställning eller lift, vilket 
annars hade gjort det möjligt att utföra arbetet på ett mer ergonomiskt korrekt och säkert 
sätt.  
 
I ”Arbetsskaderapporten 2013” (12) har AFA Försäkring påvisat att olycksfrekvensen 
ökat bland byggnadsarbetare. Försäkringskassan rapporterar i Socialförsäkringsrapport 
2011:17 (13) att ” Bland de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna år 2009 finns 
exempelvis ryggvärk, där yrken som övriga servicearbetare, olika typer av montörs arbete 
och byggnadsarbete samt fordonsförare startar flest sjukskrivningar per 1 000 anställda 
med denna diagnos”. Drivkrafter för att utveckla säkrare arbetssätt bör alltså finnas i 
byggbranschen.  
 
Även privatpersoner som byter fönster i sin egen fastighet behöver kunskap och redskap 
för säkert arbete. I allt högre utsträckning får ”hemmafixarna” information om hur man 
ska måla om och renovera fönster från de handelsföretag som saluför färg och annan 
utrustning. Till exempel har företag som Byggfabriken (14), Flügger (15) och Beckers 
(16) har alla någon typ av instruktion på hur man målar om och renoverar fönster. Ingen 
av dessa ger dock någon instruktion om hur utåtgående fönster ska lyftas av och på, vilket 
gör att denna grupp utsätts för onödiga risker.  
 
I Socialstyrelsens rapport om skador relaterade till gör-det-själv-arbeten skadades det 
ungefär 20 400 personer år 2009 (17) och enligt en undersökning som Skanska beställt 
från TNS-Sifo ansåg 24 procent av de tillfrågade att målning av fasad eller fönster är det 
mest riskfyllda arbetet vid gör-det-självarbeten. Enligt Per Åkerman, arbetsmiljödirektör 
på Skanska kan det bero på att dessa arbeten ofta sker på hög höjd, vilket innebär en 
större risk för fallolyckor. (18) 
 
 
6.6 Antal fastigheter och företag 
 
Eftersom produkten ska användas för endast ett specifikt syfte d.v.s. för av och 
påhängning av utåtgående sidohängda fönster, har antalet objekt/fastigheter som har 
sådana fönster analyserats. Vidare har det definierats specifika målgrupper som kan 
associeras till arbetsmomentet; “Av och påhängning av sidohängda fönster”. Slutligen har 
analys av den relevanta informationen utförts.  
 
Enligt Boverkets rapport “Teknisk status i den Svenska bebyggelsen (19) finns det ca: 2 
100 000 byggnader i Sverige. Av dessa är cirka 165 000 flerbostadshus, 1 888 000 
småhus och cirka 47 000 lokaler. Antalet bostäder uppgår till 4,5 miljoner där 2,5 
miljoner finns i flerbostadshus. (20) 
 
Det finns ingen statistik på hur stor andel av dessa byggnader som har utåtgående 
sidohängda fönster men i en marknadsföringsrapport från “Trä och möbelföretagen” så 
producerades det 151 829 st. utåtgående sidohängda fönster i Sverige år 2012, vilket 
utgör 10,3 procent av den totala sammanlagda produktionen i Sverige. (21) 
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I de aktuella utländska marknaderna finns följande statistik att tillgå: 
 
Danmark: Det fanns den 1 januari 2011: 2 745 458 bostäder, varav 2 474 988 var 
bebodda (22) 
Norge: Det fanns 2011: 2 205 191 bebodda bostäder (23)  
Finland: 2 580 000 bostäder 1 200 000 objekt (24)  
Storbritannien: 26,3 miljoner bostäder, 13 miljoner objekt där 7/10 är bostadsägare, 
historiska objekt: 374,081 (25)  
 
Glasmästarna är en fokusgrupp i detta projekt eftersom det är oftast dessa företag som tar 
hand om fönsterrenoveringar och de är därmed den viktigaste målgruppen för verktyget 
Fönsterlyftaren. I Sverige finns det 550 st. glasmästarföretag anslutna till 
glasbranschföreningen. De utgör 80-85 procent av alla glasmästarna i Sverige 

Målerientreprenörer målar oftast fönster på plats och lyfter mer sällan ut fönstren, vilket 
gör dessa till en mindre intressant målgrupp för Fönsterlyftaren. Undantag finns där vissa 
målare även renoverar fönster men ingen statistik förekommer på hur stor den gruppen är. 
Det finns i dag 800 st. målarfirmor anslutna till föreningen Målaremästarna. 

Snickerifirmor utför också i vissa fall renoveringar, ofta i samarbete med målare. Oftast 
gäller detta de mindre firmorna. I Sverige finns det 3200 anslutna medlemmar till 
Sveriges Byggindustrier. 

Arbetsmomentet för “av- och påhängning av sidohängda fönster” förekommer hos alla 
ovan nämnda målgrupper. Det är ett arbetsmoment som inte är kontinuerligt och inte jämt 
fördelat över tid. För glasmästare, målare och snickare är detta ett arbete som oftast sker 
på sensommaren och hösten. Detta då fastighetsägare oftast vill se till att 
renovera/energioptimera innan de kalla månaderna kommer. 

 
6.7 Konkurrerande lösningar och marknadsmässiga 

hot 
 
Det finns idag ett verktyg som tydligt konkurrerar med “Fönsterlyftaren” och det är 
kobenet. Andra lösningar som konkurrerar är skylift och ställningar som används när det 
är frågan om stora kvantiteter av fönster som ska behandlas eller när koben inte räcker 
till. 
 
Ett marknadsmässigt hot är då fönstertillverkare uppmanar konsumenter att byta ut både 
fönsterkarm och fönsterbågar mot nya. Det finns i dag en stor mängd fönstertillverkare på 
marknaden. Marknadsföringen är ofta intensiv och det råder stor konkurrens mellan dessa 
aktörer. Ofta arbetar företagen direkt mot slutgiltig kund där de både säljer och installerar 
fönster själva. Andra aktörer som faller inom deras målgrupp är byggföretag och 
snickare. Produkterna som erbjuds är färdiga fönstersystem där fönsterbåge och karm 
ingår. Det vanligaste materialet vid tillverkning av fönster idag är i trä ofta kombinerad 
med en utvändig beklädnad av aluminium. Fönster helt i metall som aluminium och stål 
börjar att bli allt vanligare. Fönster i plast förekommer också dock i mindre skala. (26)  
 
Nytillverkade fönster innebär en miljöbelastning jämfört med att behålla de gamla 
fönstren. Även kvalitetsmässigt finns fördelar med att behålla de äldre fönstren som ofta 
har med bågar och karmar utförda i kärnvirke vilket ger god beständighet. Det finns 
fönster från slutet av 1800-talet som är i utmärkt skick. (27) Genom undersökningar och 
tester vid Lunds Tekniska Högskola (28) har det visats sig att nya fönster inte 
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nödvändigtvis ger en bättre energibesparing vid jämförelse med att renovera de befintliga 
fönstren.  
 
Genom schablonberäkningar från Energirådgivningen gällande ett hus med 15 kvm 
fönsteryta, skulle ett byte till energifönster med u-värde 1,2 kostar ca 100 000 kr och ge 
en besparing på ca 2500 kWh/år. Vid ett byte av innerbågens glas till ett 
lågemmissionsglas skulle en besparing på 1500 kWh/ år uppnås för en kostnad på 15 000 
kr. Vid en prissättning på en krona per kWh betalar sig LE-glasen redan efter 10 år, och 
energifönstren efter 40 år. (29)  
 
Energimyndigheten skriver, följande om energioptimering av fönster: 
 
”Eftersom husets värmebehov minskar med energieffektiva fönster innebär det att du kan 
välja en mindre panna eller installera färre eller mindre element, när det blir aktuellt med 
sådana investeringar. Energieffektiva fönster kan alltså spara pengar på flera sätt 
samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Att byta ut friska fönster mot nya 
energieffektiva som enda åtgärd är sällan ekonomiskt lönsamt men du behöver inte byta 
ut dina fönster för att göra dem energieffektiva”. (30) 
 
”Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets uttryck och utseende. Att då istället 
komplettera de ursprungliga fönstren med en tredje glasruta eller byta ut det inre glaset 
mot ett energisparglas eller isolerruta kan vara en bättre lösning. Samtidigt förbättras 
fönstrens ljuddämpande egenskaper och det blir tystare inomhus.” (30)  
 
 
6.8 Användning av verktyg vid fönsterarbete  
 
Om det inte förekommer större hjälpmedel som liftar eller ställningar är det nästan alltid 
uteslutande två personer som utför arbetsmomentet “avhängning och påhängning av 
sidohängda fönster”. Det vanligaste hjälpmedlet i dessa sammanhang är ett koben.  
Om man jämför effektiviteten hos ett koben med verktyget Fönsterlyftaren är det möjligt 
att genomföra själva arbetsmomentet fortare med koben. Detta eftersom det redan finns 
en vana hos yrkesarbetarna att arbeta med koben och dels för att den aktuella versionen 
av Fönsterlyftaren upplevs komplicerad (enligt intervjuerna i detta projekt).  
 
Fönsterlyftaren i aktuell version tar längre tid att montera och lämpar sig bäst vid 
ensamarbete. Detta innebär att det finns möjligheter för effektivisering av nuvarande 
arbetsprocess då det med verktyget endast behövs en person för att lyfta av ett fönster. På 
så sätt skulle företagen inte behöva skicka två personer på dessa jobb.  
 
Vid jämförelse av andra verktyg kan konstateras att: 
 
Koben: 
Kostnaden för ett koben ligger på ca: 100 kr och fördelen ligger i att man lättare kan lyfta 
upp fönstret om det sitter fast. Nackdelen är att den är ostadig och osäker, samt att den 
inte hjälper hela vägen upp. Den är heller inte till hjälp vid själva inlyftningen av fönstret. 
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Lift: 
Kostnad: Hyra från 1500 – 6000 kr exkl. moms/dygn (31)  
Fördelar: Lätt att komma åt från utsidan 
Nackdelar: Måste planeras in och beställas samt transporteras till platsen. Det är inte 
alltid möjligt att placera liften på önskad plats och det är inte alltid man kan komma åt. 
Det krävs kunskap om hur man använder en lift på ett säkert sätt 
 
Ställning 
Kostnad: Det finns olika typer av kostnadsförslag från uthyrarna. Uppdelning sker dock i 
kostnad för leverans, startavgift, montering och själva hyran, som i sin tur baseras på km2 
eller sektion 
Fraktkostnad: ca: 500-1000 kr, startavgift: från 150 kr, montering: från 300 kr,  
hyra: från 50kr/dygn 
Fördelar: Stabilt underlag när fönstret tas av, bra om flera fönster eller annat arbete på 
fasad ska utföras 
Nackdelar: Måste planera in och beställa, kan inte alltid placeras på önskad plats, risk för 
olycka vid hantering av tunga fönster när man förflyttar fönstret ner eller upp för 
ställningen  
 
 
6.9 Analys och tillgänglig marknad 
 
Arbetsmomentet för “av och påhängning av utåtgående sidohängda fönster” förekommer 
hos glasmästare, snickare, målare, fastighetsskötare och hemmafixare. Arbetsmomentet 
förekommer geografiskt i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien.  
 
Marknaden för Bygg och järnhandlarmarknaden ökar stadigt och branschens omsättning i 
Sverige 2010 uppgick till 90 miljarder exkl. moms. Branschens omsättning utgörs till 65 
procent av försäljning mot yrkesbrukare och 35 procent till konsumenter. (32)  
 
Enskilda nationer har i samverkan med EU dragit fram riktlinjer för minskning av 
klimatpåverkan samt effektivisering av användning av energi. En ökad insikt kring 
skadefrekvensen på arbetsplatserna ökar medvetenheten bland arbetstagare, arbetsgivare, 
fackförbund och statliga institutioner vilket bör gynna ett verktyg som Fönsterlyftaren. 
 
De intressenter som identifierats är glasmästare, byggföretag, snickare, målare, 
fastighetsägare, färghandlare och hemmafixare. Arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund, 
media och myndigheter har alla visat intresse för arbetsmiljöaspekten i projektet. 
 
Slutsatsen är att det finns ett behov och en efterfrågan från marknaden på ett bättre sätt att 
utföra arbetsmomentet “av och påhängning av sidohängda fönster.  
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7 Affärsmodeller 
 
7.1 Möjliga affärsmodeller 
 
Försäljning i egen regi: 
Fördelar: Direkt cashflow, snabb hantering, kontroll över produkten och varumärket 
Nackdelar: Stora ansträngningar vid marknadsföring och försäljning, svårt att nå ut till 
marknaden för hemmafixare 
 
Försäljning genom annan part: 
Fördelar: En provisionsbaserad lösning gör att kostnaderna initialt hålls nere. Om annan 
part har liknande verktyg för uthyrning kan verktyget få en bättre exponering till redan 
befintliga kunder. Lättare att nå ut till en bredare marknad som t ex hemmafixare och 
internationellt 
Nackdelar: Minskad förtjänst. Om företaget inte anstränger sig med marknadsföringen 
kan verktyget försvinna i bruset av alla andra verktyg 
 
Uthyrning i egen regi: 
Fördelar: Större möjligheter att få in större intäkter på sikt än jämfört med försäljning 
Nackdelar: Större hantering med logistik och administration. Slitage på verktyg, större 
krav på service och problematik vid försvinnande av delar till verktyget 
 
Uthyrning genom annan part: 
Fördelar: Minimal hantering och administration. Om annan part har liknande verktyg för 
uthyrning kan verktyget få en bättre exponering till redan befintliga kunder 
Nackdelar: Minskad förtjänst, ingen kontroll för hur bra produkten lanseras 
 
Ingå licensavtal med annan part: 
Fördelar: Ingen som helst administration. Licensbaserad lösning där årlig betalning för 
nyttjande av verktyget erhålls 
Nackdelar: Mindre möjlig förtjänst, ingen kontroll 
 
Försäljning av patent: 
Fördelar: Engångsbetalning 
Nackdelar: Ingen fortsatt affärsverksamhet möjlig 
 
7.2 Slutsats 
 
Det förmånligaste för Fönsterlyften i Syd AB är sannolikt att initialt använda sig av en 
modell baserad på försäljning. Detta dels genom egenförsäljning samt genom försäljning 
till andra aktörer. 
 
Fördelarna ligger i det direkta kassaflödet, den snabba hanteringen och kontrollen som 
medföljer. Detta innebär en mindre logistisk hantering, men också mindre arbete med 
administration (i jämförelse med uthyrning) vilket resulterar i att företaget kan lägga mer 
energi på marknadsföring och kunduppbyggnad. 
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8 Slutsatser och framtida utveckling  
 
 
8.1 Slutsatser 
 
Att få ut ett nytt verktyg för av- och påhängning av sidohängda fönster på marknaden är 
enligt marknadsanalysen inte helt okomplicerat. Eftersom det handlar om manuellt arbete 
är det nödvändigt att ta hänsyn till arbetarnas preferenser, arbetskultur och arbetsflödet. 
Verktyget måste vara smidigt och lättanvänt så att det blir det naturliga verktyget att 
använda.  
 
Den marknadsanalys som gjorts visar att det finns en marknad eftersom arbetsmomentet 
är frekvent förekommande i samband med renoveringar och energiförbättringar i 
byggnader. Intervjuer och besök visar att arbetsmomentet är riskfyllt och förenat med 
ergonomiska hälsorisker. Genomgången av lagkraven inom arbetsmiljöområdet visar att 
det finns tydliga krav på arbetsgivare att förebygga de risker som arbetsmomentet 
innebär. Förutom Sverige har Norden och Storbritannien bedömts som intressanta 
marknader. Den genomförda konkurrentanalysen visar att det inte finns någon 
konkurrerande produkt inom området. Sammantaget bedöms att det finns ett behov av 
verktyget och att marknadsförutsättningarna är goda för verktyget Fönsterlyftaren. 
 
Den tekniska genomgången visar att verktyget uppfyller Maskindirektivets krav för CE-
märkning och därmed kan säljas på den europeiska marknaden.  
 
I den genomförda undersökningen fick verktyget positiva omdömen och bedöms av 
användarna kunna förenkla och förbättra säkerheten i arbetet. Samtidigt rapporterade flera 
av användarna att de upplevde verktyget omständigt att använda. En viktig faktor är att 
användarna i dag oftast jobbar parvis och då inte ser nyttan av ett enmans-verktyg. Det är 
dock personen som lutar sig ut, och som lyfter in fönstret, som är nyckeln i 
sammanhanget. Det är den personen som utför det tunga arbetet och som får ta riskerna, 
och det är den personen som initial blir den viktigaste aktören att nå ut till. 
 
En viktig aspekt att beakta är arbetsflödet och då det idag oftast är två personer vid 
arbetsmomentet handlar det framförallt om att ge dessa två ett verktyg som fungerar 
snabbt och lätt samt förebygger den ohälsa som är förenad med denna typ av lyft. Vår 
slutsats är att dagens användning av koben med stora fördelar som följd kan bytas ut mot 
användning av en förenklad tvåpersonsvariant på Fönsterlyftaren. 
 
 
8.2 Uppfinningens vidareutveckling 
 
Eftersom Fönsterlyftaren har upplevts omständig att använda och eftersom arbetsflödet 
idag nästan uteslutande innefattar två personer behöver både produkt och marknad 
vidareutvecklas. 
 
Baserat på den informationen som framkommit i detta projekt kommer Fönsterlyften i 
Syd AB omgående att utveckla och marknadsföra en enklare och mer okomplicerad 
fönsterlyftare avsedd för två personer. Den viktigaste aspekten för att lyckas är att de 
faktiska potentiella utövarna tar till sig verktyget och börjar använda den på ett 
kontinuerligt sätt.  
 
I ett senare skede har Fönsterlyften i Syd AB för avsikt att vidareutveckla en-
mansversionen och sedan introducera den på en marknad där användarna blivit van att 
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jobba med den förenklade Fönsterlyftaren. Bedömningen är att personer som jobbat med 
tvåpersoners-verktyget kommer att ha lättare att ta till sig en-personers verktyget och att 
en person på ett säkert sätt kan lyfta av- och på fönster själv innebär en väsentlig 
effektiviseringsmöjlighet vilket blir ett starkt ekonomiskt motiv för företagen att 
införskaffa detta verktyg. 
 
 
8.3 Framtidsplan 
 
Initialt har Fönsterlyften i Syd AB som avsikt att både sälja det omarbetade verktyget 
själva och genom annan part med start i Sverige för att på sikt gå vidare utomlands.  
 
Främst kommer koncentrationen att ligga på försäljning mot målgrupper inom arbetslivet 
med den förenklade två-personers versionen av verktyget. Produktens pris får inte bli för 
högt och den förenklade versionen får en lägre tillverkningskostnad. 
 
Huvudaktiviteterna i det första skedet blir därför att: 
- Utveckla en ny enkel/okomplicerad och effektiv modell för två personer 
- Ta fram nya underlag för marknadsföring 
- Fortsätta bearbeta de företag som varit engagerade i detta projekt, med avsikt att sälja 

den förenklade versionen av verktyget 
- Att sälja och få ut verktyget på hela den svenska marknaden 
 
Därefter blir det aktuellt att bearbeta marknader utanför Sverige samt att återuppta 
utvecklingen av verktyget för en-persons arbete. 
 
För att nå ut med verktyget måste företaget fortsätta med att engagera alla berörda aktörer 
inom branschen företag, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, statliga myndigheter 
samt media. 
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Bilaga 1  Provbelastning av ”Fönsterlyftaren” 
 
1  Inledning 
På uppdrag av Fönsterlyften AB, har belastningsprovning på lyftredskap utförts. 
Provplats: SP: s Bygg och Mekaniks laboratorium. 

 
2  Provobjekt 
Lyftredskap avsett att användas för att montera och demontera av sidohängda utåtgående 
fönster, se foto 1 och ritning i bilaga. 
 

 
Foto 1 
 

  
Provuttag:  Provuttaget har utförts av kunden utan SP:s medverkan. 

Ankomstdag: 2013-05-228. 
 
 
 
 

3  Provningsmetod och genomförande 
Antal provföremål:     1 st.                      
Provningsdatum: 2011-06-04 

 
Utförande : Fönsterlyftaren monterades på avsett sätt i en fönsterkarm. Med en 

lastcell, placerad ovanpå en 60 mm bred fönsterkarm uppmättes alstrade 
krafter längst ut på Fönsterlyftarens lyftarm.  

  Belastningen påfördes manuellt med den vantskruv som är avsedd att 
lyfta fönsterbågen. Provuppställningen framgår av bifogat foto 2. 

  Lyften belastades först med en kraft av 2 x märklasten längst ut på 
lyftarmen. 

  Belastningen ökades sedan till 3 x märklasten och hölls i 1 minut innan 
avlastning. Provuppställningen framgår av foto 2. 

  Dessutom kontrollerades att man inte manuellt kunde åstadkomma en så 
stor kraft i lyftredskapet att detta gick sönder eller att kvarstående 
deformationer uppstod. 
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Mätningar: Vid en belastning av 2 x märklasten kontrollerades lyftanordningen med 
avseende på eventuella kvarstående deformationer.  

Kontroll:  Efter provningen kontrollerades provföremålen visuellt med avseende på 
eventuella skador. Dessutom kontrollerades redskapets funktion. 

 

 
Foto 2 

 

4  Resultat 

Provföremålen motstod belastningar av 2 x märklasten utan att några kvarstående 
deformationer eller andra skador kunde konstateras. Belastningen ökades sedan till 3 x 
märklasten och denna last hölls konstant under 1 min.(EN13155+A2:2009). 
Belastningarna påfördes manuellt genom att vrida vantskruven. Vid en belastning av 3 x 
märklasten (900 N) bedömdes att man inte manuellt kunde påföra ytterligare last via 
vantskruven. Vid denna last hade lyftarmen vridit sig men återtog sin ursprungliga form 
efter avlastning. 
Efter provningen kontrollerades verktyget. Provresultaten redovisas tabell 1. De i denna 
rapport redovisade provresultaten avser endast de provade föremålen.  

Tabell 1. Provresultat 
Prov 

 
Märk- 

last 
kg 

Prov- 
belastning 
2 x märk- 

lasten 

Prov- 
belastning 
3 x märk- 

lasten  
 

Fönsterlyft 30 Utan  
anmärkning a) 

Utan  
anmärkning a) 

a) Inga kvarstående deformationer uppstod. 
 
5  Mätosäkerhet  
Den totala mätosäkerheten vid bestämning av kraften är < 1 %. Detta intervall har 
beräknats i enlighet med GUM (The ISO guide to the expression of uncertainty in 
measurements). Detta innebär normalt kvadratisk addition av ingående 
standardosäkerheter och multiplikation av den så erhållna sammanvägda 
standardosäkerheten med täckningsfaktor k=2.  



26 

 

Bilaga 2 Riskhantering 
 
Fönsterlyften AB 

Datum  
2013-06-13 

Nr: 
 

Sid 
2 

Maskin, utrustning/arbetsmoment:  Projektnummer: - 
Utförd av: 

  
 

 Riskvärdering;  0 = försumbar,  1 = acceptabel,  2 = viss risk,  4 = allvarlig,  5= mycket allvarlig  
 
Moment Risk 

 

Frekvens Sannoli
k-het 

 

Konse-
kvens 

 

Riskvär-
dering 

 

Åtgärd  
Förnyad risk-värdering 

Lyftarmen eller 
vantskruven eller 
någon av infästningar 
brister 

 

Fönstret och 
delar av 
lyftanordninge
n faller ner  

5 3 4 60 

Fönsterlyftaren dimensioneras så att den uppfyller 
de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för 
lyftdon i maskindirektivet. Att dimensioneringen 
är korrekt kontrolleras genom en provning. 
Dessutom monteras en säkring med hjälp av ett 
band och en hållare som fångar upp fönsterbågen 

Risken reducerad till en acceptabel 
nivå. 

Den som drar in 
fönsterbågen i 
rummet tappar taget  
och bågen faller ner 
 

Fönsterbågen 
faller ner. 5 3 4 60 En säkring monteras med hjälp av ett band och en 

hållare som fångar upp fönsterbågen 
Risken reducerad till en acceptabel 

nivå. 
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Bilaga 3  Krav enligt maskindirektivet 
 
Fönsterlyftaren används för att lyfta ett sidohängt fönster ur sina gångjärn och säkra 
fönsterbågen mot att falla ner. 
Lyftkraften påföres manuellt med hjälp en vantskruv och en hävarm. 
Fönsterlyftaren är således ett lyftredskap och omfattas därför av Maskindirektivet 
2006/42/EC som i artikel 1 tar upp tillämpningsområdet Lyftredskap.  
 
I bilaga 1 anges GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR ATT 
FÖRHINDRA RISKKÄLLOR I SAMBAND MED LYFT 
 
Maskiner som kan utgöra riskkällor på grund av lyft skall uppfylla samtliga tillämpliga 
grundläggande hälso och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se punkt 4, Allmänna 
principer). 
 
4.1 ALLMÄNT 
 
Definitioner 
 
a) lyft: förflyttning av enhetslaster bestående av gods och/eller personer och som vid ett 

givet tillfälle innebär en nivåförändring. 
 
c)  nyttjandefaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den högsta last som tillverkaren 

eller dennes befullmäktigade representant garanterar att en komponent förmår hålla 
och den högsta lasten (maxlasten) som anges på komponenten. 

 
d)  testfaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den last som används för att utföra de 

statiska eller dynamiska proven på en lyftande maskin eller ett lyftredskap och den 
högsta lasten (maxlasten) som anges på maskinen eller lyftredskapet. 

 
e)  statisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin eller ett lyftredskap först 

kontrolleras och utsätts för en kraft motsvarande den högsta lasten (maxlasten) 
multiplicerad med lämplig testfaktor för statisk provning och sedan kontrolleras på 
nytt, efter det att lasten i fråga har avlägsnats i syfte att konstatera att ingen skada har 
uppstått. 

 
f)  dynamisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin manövreras i alla tänkbara 

konfigurationer med högsta last (maxlasten) multiplicerad med lämplig testfaktor för 
dynamisk provning och där hänsyn tas till maskinens dynamiska uppträdande i syfte 
att kontrollera att den fungerar korrekt. 

 
g)  lastbärare: en del av maskinen på, eller i vilken, personer och/eller gods befinner sig 

för att lyftas. 
Lyftredskap och deras ingående komponenter skall vara dimensionerade med vederbörlig 
hänsyn tagen till materialutmattnings- och åldringsprocesser för ett antal arbetscykler, 
som överensstämmer med den förväntade livslängden som specificerats i 
driftförutsättningarna för en given tillämpning. Om det föreligger risk för att last faller av 
lastbäraren, skall lyftredskapet konstrueras och tillverkas så att detta förebyggs. 
 
För att kunna styrka att tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts skall tillverkaren eller 
dennes befullmäktigade representant för varje typ av komponent själv genomföra 
lämpliga prov eller låta genomföra sådana prov. 
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Detta gör att en provbelastning måste göras för att fastställa den maximala last som 
Fönsterlyftaren kan tillåtas att hantera. Ett normalt värde på säkerhetsfaktor för den här 
typen av lyftredskap är n = 3. Detta innebär att fönsterliften skall klara en last = 3 x 
maxlasten utan att den går sönder. Den skall också klara en last = 1,5 x maxlasten utan att 
några kvarstående deformationer uppstår. Dessa laster skall den klara både längst in och 
längst ut på lyftarmen.  
 
Riskanalys 
En riskanalys skall göras för att identifiera och åtgärda de risker som man identifierar. 
Riskanalysen genomförs med en FMEA. 
 
Bruksanvisning 
Varje lyftredskap eller varje kommersiellt odelbart parti av lyftredskap skall åtföljas av en 
bruksanvisning, som innehåller minst följande uppgifter: 
 
a) Den avsedda användningen. 
 
b) Användningsbegränsningar. 
 
c) Bruksanvisningar för montering, användning och underhåll. 
 
d) Det värde på testfaktorn för statisk provning som använts. 
 
e) Bruksanvisningen skall vara avfattad på ett eller flera av gemenskapens officiella 
språk. Beteckningen ”Bruksanvisning i original” skall anges på den eller de 
språkversion(er) tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant är ansvarig för. 
 
f) Om det inte finns någon ”Bruksanvisning i original” på det officiella språket eller de 
officiella språken i det land där maskinen skall användas, skall en översättning till detta 
eller dessa språk tillhandahållas av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant 
eller av den som för in maskinen i språkområdet i fråga. Dessa översättningar skall vara 
märkta med texten ”Översättning av bruksanvisning i original”. 
 
g) Innehållet i bruksanvisningen skall inte endast omfatta den avsedda användningen av 
maskinen utan även beakta rimligen förutsebar felaktig användning. 
 
h) Vid formulering och utformning av bruksanvisningar för maskiner som även kan 
komma att användas av operatörer som inte yrkesmässigt arbetar med maskinerna, skall 
hänsyn tas till den allmänna utbildningsnivån och till den insikt som sådana operatörer 
rimligtvis kan förväntas ha.  
 
Bruksanvisningens innehåll 
Varje bruksanvisning skall i tillämpliga fall innehålla minst följande information: 
 
a) Namn på och fullständig adress till både tillverkaren och dennes befullmäktigade 
representant. 
 
b) Maskinens beteckning så som den är angiven på själva maskinen. 
 
c) EG-försäkran om överensstämmelse eller ett dokument som anger innehållet i EG-
försäkran om överensstämmelse och uppgifter om maskinen, men inte nödvändigtvis 
serienummer och underskriften. 
 
d) En allmän beskrivning av maskinen. 
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e) De ritningar, diagram, beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för drift, 
underhåll och reparationer av maskinen och för att kontrollera om den fungerar korrekt. 
 
g) En beskrivning av hur maskinen är tänkt att användas. 
 
h) Varningar för hur maskinen inte får användas men som erfarenheten visar kan 
förekomma. 
 
i) Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar för maskinen, inklusive 
ritningar, diagram och fästanordningar. 
 
k) Anvisningar för idrifttagande och användning av maskinen och om nödvändigt, 
instruktioner för utbildning av operatörer. 
 
l) Information om kvarstående risker trots de inbyggda skyddsåtgärderna och de vidtagna 
kompletterande skyddsåtgärderna. 
 
m) Instruktioner om vilka skyddsåtgärder användaren skall vidta, i förekommande fall 
inbegripet vilken personlig skyddsutrustning som skall tillhandahållas. 
 
o) Under vilka betingelser maskinen uppfyller kraven på stabilitet vid användning, 
transport, montering, demontering, urdrifttagande, testning och förutsebart haveri. 
 
p) Anvisningar så att transport, hantering och lagring kan genomföras säkert med 
angivande av maskinens och de ingående delarnas massa, om dessa regelbundet kommer 
att transporteras separat. 
 
q) Den arbetsmetod som skall följas vid missöde eller haveri.  
 
r) Hur användaren skall genomföra inställningar och underhåll och vilka förebyggande 
underhållsåtgärder som skall vidtas. 
 
s) Anvisningar om hur inställningar och underhåll kan genomföras på ett säkert sätt, 
inbegripet vilka skyddsåtgärder som bör vidtas under dessa operationer. 
 
t) Specifikation av vilka reservdelar som skall användas, när dessa påverkar operatörers 
hälsa och säkerhet. 
 
Märkning av maskiner 
Alla maskiner skall vara försedda med en fullt synlig, läsbar och varaktig märkning, som 
innehåller minst följande uppgifter: 
 
a) Tillverkarens företagsnamn och fullständiga adress och i förekommande fall dennes 
representant. 
 
b) Maskinens beteckning. 
 
c) CE-märkningen (se bilaga III). 
 
d) Serie- eller typbeteckning. 
 
e) Eventuellt serienummer. 
 
f) Tillverkningsår, dvs. året då tillverkningsprocessen avslutades. Det är förbjudet 
antedatera eller postdatera maskinen då CE-märkningen anbringas. Maskinen skall 
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dessutom förses med all information som är relevant för maskintypen i fråga och som är 
väsentligt för att den skall kunna användas på ett säkert sätt.  
 
 
EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
Denna försäkran och översättningar av den skall utformas på samma villkor som 
bruksanvisningen och vara maskinskriven eller textad med versaler. Denna försäkran 
gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte 
komponenter som läggs till och/eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren. 
 
EG-försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter: 
 
1. Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall dennes 
befullmäktigade representant. 
 
2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska 
dokumentationen och som skall vara etablerad i gemenskapen. 
 
3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benämning, funktion, 
modell, typ, serienummer och varunamn. 
 
4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga 
bestämmelser i detta direktiv och i tillämpliga fall en liknande mening med en försäkran 
om överensstämmelse med andra direktiv och/eller relevanta bestämmelser som maskinen 
uppfyller. Hänvisningarna skall vara till texter som offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 
 
5. I tillämpliga fall en hänvisning till de harmoniserade standarder som använts. 
 
6. I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och specifikationer som 
använts. 
 
7. Ort och datum för försäkran. 
 
8. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran 
på tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants vägnar. 
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Bilaga 4 Trä och Möbelföretagen (2012) Marknadsrapport 
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Fönsterstatistik TMF 2012/4

Ingående företag i kvartalsstatistiken

Företag Anställda
1 Outline 99
2 Ekstrands 6
3 Elitfönster AB 586
4 ERA-Fönster AB 33
5 Främmestads Snickerifabrik  AB 14
6 Fönsterspecialisten i Lönsboda AB 22
7 Förädling i Norrbotten AB, FIN 9
8 Gisab 13
9 Hajomfönster AB 44

10 H-Fönstret i Lysek il AB 73
11 Kvillsfors Fönster AB 76
12 LEIAB Industri AB 94
13 Mockfjärdsfönster AB 56
14 Morupsfönster AB 25
15 Norskens Ljungby Träindustri AB 9
16 Odenfönster AB 23
17 Polarfönster AB 19
18 RM Snickeri AB 34
19 Selja Snickeri AB 14
20 Snidex AB 67
21 SP-Fönster AB 378
22 Sunnerbo Fönster AB 40
23 Sävsjö Snickerifabrik  AB 18
24 Tanums Fönster AB 150
25 Traryd Fönster AB 262
26 Tängers Snickerifabrik  AB 10
27 West Coast Windows AB 68
28 Vimmerby fönstersnickerier 15
29 Vinäs Fönsterindustri AB 25
30 Wisy 22
31 Etri fönster 31
32 Älvdalsfönster AB 12
33 Övr iga 41

2388

(Kursiv stil medlem i Fönstergruppen.)
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Fönsterstatistik TMF 2012 kv 4

Företag Rapporteringsperiod :

Alla fönster Okt-dec 2012

Omsättn.(tkr), kv 4: 979667

Antal anställda 2388,5
Varav tjänstemän 568,5
Luft per anställd 159,9

Antal levererade fönsterlu  oktober - december 2012

                    Träfönster Varav Varav
 ytbehandlade ej ytbehandlade Trä/Aluminium Summa export Import

Utåtgående 2-glas 17476 313 4 17793 712 112
Utåtgående 3-glas 13030 111 7352 20493 550 880

arav SFDK/P-märkta 5459 13 4756 10228 497 0
Inåtgående 7635 2 58042 65679 2069 572

arav SFDK/P-märkta 4981 0 54477 59458 1231 0
Vridfönster 38478 79 86073 124630 7615 926

arav SFDK/P-märkta 35416 29 83094 118539 2666 0
Fasta fönster 29055 291 66675 96021 2999 446

arav SFDK/P-märkta 25084 58 64144 89286 1657 0
2-glas kopplade 8019 1252 0 9271 0 4345
Fönsterdörr 15041 233 26004 41278 1844 22

arav SFDK/P-märkta 10921 16 23166 34103 642 22
Övriga 5696 162 862 6720 116 7

arav SFDK/P-märkta 54 0 202 256 0 0
Summa 134430 2443 245012 381885 15905 7310

arav SFDK/P-märkta 81915 116 229839 311870 6693
% Land

Levererade fönsterluft i procent av kapacitet   = 0,87 436620,6

Export till :
(% av tot export)

Import från :
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Fönsterstatistik

Ackumulerat helår 2012

                    Träfönster Varav Varav
 ytbehandladeej ytbehandlade Trä/AluminiumSumma export Import

Utåtgående 2-glas 73683 964 73 74720 6466 543
Utåtgående 3-glas 50027 445 26637 77109 2295 3319
Varav SFDK/P-märk 24296 189 19073 43558 1948 278
Inåtgående 26171 6 219691 245868 8925 1778
Varav SFDK/P-märk 15843 0 204235 220078 6597 0
Vridfönster 151614 1238 337092 489944 32363 2731
Varav SFDK/P-märk 140197 1085 323011 464293 12954 0
Fasta fönster 110386 1161 252184 363731 10995 1069
Varav SFDK/P-märk 92744 375 248978 342097 6561 0
2-glas kopplade 31368 4502 562 36432 0 14960
Fönsterdörr 58281 727 101260 160268 7190 432
Varav SFDK/P-märk 44610 335 88987 133932 3060 22
Övriga 19289 757 5402 25448 617 31
Varav SFDK/P-märk 204 2 1114 1320 0 0
Summa 520819 9800 942901 1473520 68851 24863
Minskningen 2012 jämfört med 2011 är cirka 140000 luft (8,8%)
Andelen Trä-alu är 64% och exportandelen 4,7%.

Ackumulerat, helår 2011

                    Träfönster Trä/ Varav Varav
 ytbehandladeej ytbehandlade Aluminium Summa export Import

Utåtgående 2-glas 78502 2534 20 81056 4851 0
Utåtgående 3-glas 63716 855 28497 93068 3998 4820
Varav SFDK/P-märk 35418 509 26030 61957 1825 0
Inåtgående 20099 72 225650 245821 9630 478
Varav SFDK/P-märk 10368 32 207734 218134 4004 0
Vridfönster 164847 4423 360599 529869 23490 600
Varav SFDK/P-märk 133651 3917 348293 485861 7954 0
Fasta fönster 129924 2479 272070 404473 8884 200
Varav SFDK/P-märk 98999 1269 259994 360262 3930 0
2-glas kopplade 30603 31712 0 62315 69 14308
Fönsterdörr 63089 1737 106585 171411 6344 460
Varav SFDK/P-märk 41368 1136 91833 134337 1742 10
Övriga 19756 830 7169 27755 552 14
Varav SFDK/P-märk 306 11 1269 1586 0 0
Summa 570536 44642 1000590 1615768 58975 20880

Minskning 2011 jämfört med 2010 är cirka 75000 luft (4,4 %)
Andelen Trä-alu är 61,9 % och exportandelen 3,6 %
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Fönsterstatistik - Historik

Antal levererade fönsterluft per år 2009- 2012.

2009 2010 2011 2012
MÅLAT OMÅLAT TRÄ-ALU MÅLAT OMÅLAT TRÄ-ALU

UTÅTGÅENDE 146156 5613 22082 146921 4149 25064 142218 3389 28517 123710 1409 26710
INÅTGÅENDE 41258 298 190435 30684 55 219025 20099 72 225650 26171 6 219691
VRID 196944 7396 304535 198993 5328 347479 164847 4423 360599 151614 1238 337092
FASTA 149284 3823 231185 161183 3111 255343 129924 2479 272070 110386 1161 252184
FÖNSTERDÖRR 71489 2926 79001 73337 2054 97374 63089 1737 106585 58281 727 101260
KOPPLAT 41989 56736 581 42310 39763 0 30603 31712 0 31368 4502 562
ÖVRIGT 31046 1035 6448 25404 963 11791 19756 830 7169 19289 757 5402
TOTALT 678166 77827 834267 678832 55423 956076 570536 44642 1000590 520819 9800 942901

Totalt alla typer 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UTÅTGÅENDE 122999 140589 174549 173851 209959 213661 213288 183328 173851 176134 174124 151829
INÅTGÅENDE 214314 211024 217090 216341 261958 250187 304014 291037 231991 249764 245821 245868
VRID 297332 317796 376428 436981 501494 537982 558111 551124 508875 551800 529869 489944
FASTA 241927 255203 290085 339249 375161 420868 427826 400455 384292 419637 404473 363731
FÖNSTERDÖRR 88782 95047 123418 144088 162105 165415 180558 168555 153416 172765 171411 160268
KOPPLAT 95994 131858 146605 139010 132360 118493 137609 128210 99306 82073 62315 36432
ÖVRIGT 10207 10776 26964 26024 31634 37540 46203 39771 38529 38158 27755 25448
TOTALT 1071555 1162293 1355139 1475544 1674671 1744146 1867609 1762480 1590260 1690331 1615768 1473520

DIFFERENS 11-12
MÅLAT OMÅLAT TRÄ-ALU TOTALT

UTÅTGÅENDE -13% -58% -6% -15%
INÅTGÅENDE 30% -92% -3% 0%
VRID -8% -72% -7% -8%
FASTA -15% -53% -7% -11%
FÖNSTERDÖRR -8% -58% -5% -7%
KOPPLAT 2% -86% 0% -71%
ÖVRIGT -2% -9% -25% -9%
TOTALT -9% -78% -6% -10%
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Fönsterstatistik -  Export

Export januari - december 2012 - fördelning länder

Land Antal luft
Storbrit 21608
Norge 33994
Japan 5774
Finland 4209
Övriga 3846
Summa 69431

Import
SCBs siffror är oklara vad som ligger bakom de olika rubrikerna.
Aluminiumprofiler av alla slag, profiler som monteras på träfönster i Sverige etc.
Ett antagande är 100000 luft import, såväl trä-alu som träfönster.
Till detta kommer fönster importerade av de rapporterande företagen.

Fördelning länder

Storbrit

Norge

Japan

Finland

Övriga
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Fönsterstatistik - Svensk marknad

Total marknadsvolym svensk marknad

Inhemsk produktion, minskad med export plus den antagna importen ger
nedanstående bild av den svenska marknaden.

Antal fönsterluft i Sverige 2012

2008 2009 2010 2011 2012
Antal producerade luft 1762480 1590260 1690331 1615768 1473520
Avgår exporterade luft 95874 57193 62229 57818 68851
Tillkommer importerade luft 100000 100000 100000 100000 100000
Total svensk marknad 1766606 1633067 1728102 1657950 1504669
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