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Sammanfattning 

På Volvo GTO i Umeå används dagligen ett stort antal lyfthjälpmedel i produktionen. 
Lyfthjälpmedlen förenklar lyft av stora och tunga detaljer så att produktionen håller ett bra 
tempo utan att personalens hälsa sätts ur spel. 
 
Tillverkningen sker i företagets egen verkstad där personal med lång erfarenhet producerar 
lyftarna. Konstruktionen och CE-märkningen utförs av Volvos egen personal eller inhyrda 
konsulter. Idag tar underlaget som Maskindirektivet har som krav för CE-märkningen väldigt 
mycket resurser. Företaget vill rationalisera den processen utan att lagen bryts. Ofta behövs 
personal hyras in på grund av att konstruktörerna på Volvo har andra uppgifter som generar 
stora kostnader. 
 
Genom att diskutera med experter på Maskinsäkerhet och CE-märkning i samråd av 
konstruktörer och annan personal som är inblandade i CE-märkningen har några förslag på 
förändringar presenterats: 
 
 

 Att hållfasthetsberäkningar görs i förväg på delar eller hela produkter som sedan 
används i nya underlag kan ledtiden förkortas. 
 

 Att finna samband med tidigare lyfthjälpmedels riskanalyser för att återanvända 
risker och riskåtgärder. 

 

 Att undvika att ta fram underlag som inte är ett krav kan hela processen slutföras i ett 
tidigare skede. 
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Abstract 

At Volvo GTO in Umeå a large number of lifting tools is used daily in the production. The 
lifting tools simplify lifting of large and heavy details so the production keeps a good speed 
without harm the staff’s health. 
 
Manufacturing takes place in the company’s own workshop with workers that have long 
experience in construction of lifts. The construction and the CE-marking are performed by 
Volvo’s staffs or hired consultants. Today takes the documents that Maskindirektivet has as a 
requirement for CE-marking a lot of resources. The company wants to rationalize that 
process without breaking the law. Consultants are often hired which generates huge costs 
because Volvo’s engineers have other tasks. 
 
By discussing with experts on machine safety and CE-marking with consultation of designers 
and other staffs involved in the CE mark, some suggestions for change have been presented. 
If strength calculations are made in advance on parts or whole products the lead time can be 
shortened. One more suggestion is to found connection between previous risk analysis so risk 
and risk actions that reduce the damage can be reused. By not producing document that are 
not a requirement, the entire process can be completed at an earlier stage. 
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Termologi 

 
VMMS - Volvos system som hanterar alla underhåll på maskiner, verktyg och lyfthjälpmedel. 
 
CE-märkning - betyder att tillverkaren försäkrar kunden om att maskinen följer 
myndigheternas krav och att den är säker för ansedd användning och rimligt förutsägbar 
felanvändning. 
 
CAD-program - Programvara för datorstöd design. 
 
FEM – Programvara för simulering av bland annat spänningar i materialet. 
 
Maskindirektivet – Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. 
 
Volvo GTO - Volvo Group Trucks Operations är bolaget som tillverkar Volvos lastbilar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Volvo GTO är ett bolag i Volvokoncernen som tillverkar lastbilar. I Umeå tillverkas 
lastbilshytterna till modellerna FH och FM. Dagligen används över 150 stycken 
lyfthjälpmedel och behovet av nya finns kontinuerligt. Framtagningen av de nya 
lyfthjälpmedlen upplevs idag ha för lång ledtid i kombination med höga 
framtagningskostnader. Framtagningen är tidskritisk därför att lagkraven för CE-
märkningen måste vara uppfyllda innan användningen av lyfthjälpmedlet får börja. Ett krav 
är att hållfasthetsberäkningar måste finnas till varje lyfthjälpmedel innan användning. Idag 
lejs mycket av jobben bort till konsulter som resulterar i att ledtiden ökar med flera veckor. 
Den ökade ledtiden beror inte bara på att det tar tid att hitta en ledig konsult utan krävs 
oftast även upplärning för att lära sig Volvos system och rutiner. 
 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet är att undersöka möjligheterna att utföra de hållfasthetsberäkningar som krävs och 
dokumentera dessa i syfte att spara ledtid och konsultkostnader. Beräkningarna används 
sedan på hela bärande konstruktioner eller i delar av konstruktionen som sedan kompletteras 
för att spara tid under framställningen av framtida konstruktioner. Ett till syfte med 
uppdraget som troligtvis blir ett effektmål är att använda befintliga underlag på lyftar så att 
det även ger rationalisering på andra områden i lyfthjälpmedelsframtagningen som till 
exempel riskanalyser och tillverkning. 
 

1.3 Mål 
Målet är att hitta en lösning som minskar ledtiderna för beräkningarna och underlagen för 
CE-märkningen av lyfthjälpmedlen. Ett till mål som ingår är att finna ett sätt att återanvända 
riskanalyser på befintliga lyftar för att skynda på processen vid framtagning av nya. 
 
Under examensarbetets planeringsfas togs delmål fram för att strukturera projektet. 
Delmålen visas nedan. 
 
Delmål 
 
• Skapa en faktabas med alla lyftar. 
• Ta fram metod. 
• Utvärdera vilken metod som är mest fördelaktig. 
• Analysera om lösningen når målet. 
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2. Inventering av lyfthjälpmedel 

  

2.1 Lyfthjälpmedel 
Lyfthjälpmedel används dagligen ute i produktionen för att förenkla förflyttningar av tunga 
material och produkter. De drivs oftast av tryckluft eller elektricitet. Lyfthjälpmedlerna är 
vanligen upphängda i skenor för att kunna flyttas [7]. 

2.2 Fotoarkiv 
 
Första veckan samlandes fakta in om uppdraget och lyfthjälpmedlerna. För att kategorisera 
lyftarna togs foto på varje lyft som sedan användes för att skapa en faktabas över de. Det blev 
tre kategorier: Stål, aluminium och telfer [7]. 
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2.3 Typer av lyftar 
Lyfthjälpmedlerna grupperades och de olika typerna beskrivs nedan. 

2.3.1 Stål 
De som är konstruerade i stål tillverkas av konstruktionsstål. Det är två sorters 
konstruktionsstål som ofta används med sträckgränserna 235 MPa och 355 MPa. Stålen köps 
in från leverantören Stena stål [4]. På figur 1 visas hur en typisk stålkonstruerad lyft ser ut. 
Den på bilden är tillverkad av börja rör och plattjärn som är sammanfogade med svets och 
skruvförband. 

 

 
Figur 1, bilden visar en lyft konstruerad i stål. 
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2.3.2 Aluminium 
Aluflex har en serie som heter item med aluminiumprofiler. Lyftarna som är tillverkade i 
aluminium använder profiler från item som köps färdiga för att sedan kapas till i rätt längder. 
I figur 2 visas ett exempel på en lyft som är tillverkad av alumiumprofiler. På bilden går även 
se att förstärkningsplattor har används för att förstärka lyften [4]. 

 

 
Figur 2, bilden visar en lyft konstruerad i aluminiumprofil. 
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2.3.3 Telfer 
Kättingtelfer använder sig av en kätting som viras upp och ner med en elmotor, den köps 
komplett från leverantör. De lyftarna i den kategorin kan både vara tillverkade i aluminium 
eller stål [4]. I figur 3 visas ett lyfthjälpmedel som använder sig av en kättingtelfer. 
 

 

 
Figur 3, bilden visar en lyft med en telfer. 

 

2.4 Tillverkning 
Volvo GTO Umeå tillverkar sina egna lyfthjälpmedel i sin mekaniskaverkstad. Verkstaden 
ligger i fabriken med all utrustning som behövs för att fräsa, svarva, svetsa och med andra 
metoder för att bearbeta i olika material under lyfthjälpmedelsframtagningen. Alla stänger 
och rör i stål samt aluminiumprofilerna köps in. När de sen ska användas kapas de till i rätt 
länger för att sedan monteras ihop genom att antingen skruvas ihop med genomgående 
skruvar eller fästas med items egna förband [4]. Ofta görs tillverkningen först av 
operatörerna innan underlaget tas fram. Efter tillverkning ritas de upp och CE-
märkningsunderlag tas fram av en konstruktör [1]. 
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2.5 Svivel 

 

Svivelns uppgift är att tillåta lyfthjälpmedlet att rotera och samtidigt tillföra tryckluft utan att 
slangen trasslar in sig. Det finns två olika svivlar en mindre och en större. Den större tål 
högre belastningar än den mindre [1]. I figur 4 visas en svivel. 

 

 
Figur 4, bilden visar en lyft med en svivel. 
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2.6 Lyftcylinder 
Vid förlyftning av material eller produkter behövs lyfthjälpmedlet höjas och sänkas. Antingen används 

en telfer eller lyftcylinder som drivs av tryckluft. Det finns ett antal lyftcylindrar som brukar användas 

beroende på applikation. Längst med produktionslinan används ofta sugkoppar som drivs av tryckluft 

och då är det enkelt att använda lyftcylindrar för att inte tillföra några fler energikällor [7]. I figur 5 

används en lyftcylinder för att vinkla lyfthjälpmedlet.  

 

 
Figur 5, bilden visar en lyft med en lyftcylinder. 
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2.7 Lyftögla och lyftkrok 
Lyftöglor och lyftkrokar används för att fästa kedjan i lyfthjälpmedlet. De används även för att fästa 
telfern i taket [7]. I figur 6 används en lyftkrok för att hålla upp lyfthjälpmedlet. 
 

 
Figur 6, bilden visar en lyft med en lyftkrok. 



9 
 

3. Metod  

 

3.1 Diskussion med konstruktörer  
Under planering av examensarbetet och de första dagarna introducerade konstruktörerna 
och handledaren arbetet. Efter några diskussioner kom ett förslag upp på en möjlig lösning. 
 

3.2 Möte med maskinsäkerhetsexpert och skyddsingenjör  
För att få grepp om vilka underlag som är krav för CE-märkningen bokades ett möte med en 
specialist på det ämnet. Konsulten som bor i Göteborg skulle föreläsa inom maskinsäkerhet 
för en grupp anställda på Volvo i Umeå. Det passade då bra att boka ett möte med honom i 
samband med att han var här i Umeå. Jan Teghall driver en firma där han bland annat 
anordnar utbildningar inom maskinsäkerhet, Minerva Safety AB. Mötet pågick den 3:e mars 
där min handledare Steve Lindeberg, konstruktören Tom Eriksson och skyddsingenjören 
Frej Guffman även deltog.  
 

3.3 Rundvandring i Mekaniskaverkstan  
Visades runt på Mekaniskaverkstaden av Per-Anders Eriksson som beskrev hur hela deras 
process går till under hela tillverkningen. Tillverkningsmetoderna för de olika delarna som 
lyftarna består av beskrevs också. 
 

3.4 Möte om VMMS 
För att få bättre förståelse för hur VMMS fungerar så bokades ett möte med Roland Bergman. 
 

3.5 Möte med konstruktörer från Knightec och Volvo 
Träffade Carl Marton som är en inhyrd konsult från Knightec. Konsultföretaget har en person 
som håller på dagligen med konstruktion av lyfthjälpmedel. Därför bokades ett möte med 
Carl och flera konstruktörer som kunde vara intresserade av mina förslag och ge synpunkter 
på mina förslag. 
 

3.6 Kurs i maskinsäkerhet och CE-märkning 
Volvo tillåter sina anställda gå internutbildningar och kurer. Kursen Maskinsäkerhet och CE-
märkning ges några gånger per år. Anställda som tar beslut och jobbar med frågor som har 
med maskinsäkerhet att göra får gå kursen för att öka sin kompetens inom ämnet. Kursen ger 
förståelse för vilka lagar och direktiv som gäller för olika produkter. Det fanns platser över på 
kursen den 4:e maj. Tog vara på möjligheter att gå kursen för att få mer kunskap inom 
ämnet. 
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4. Resultat 

4.1 Diskussion med konstruktörer  
 

Under planering av examensarbetet och de första dagarna har ett förslag diskuterats. 
Beräkningar görs på delar av konstruktionen som ofta används. Sedan återanvändas 
beräkningar till nya konstruktioner [1]. 
 
Beräkningar görs på laster som överskrider de mest förekommande utan att spänningarna 
blir högre än materialet klarar av. Lasterna som beräkningarna har gjorts på jämförs med de 
aktuella för den lyften som ska CE-märkas eller konstrueras för att sedan ta beslut om den 
uppfyller kraven. Om lasten som belastar den nya lyften är lägre än i det tidigare beräknade 
fallet kommer i så fall kraven uppfyllas för den nya CE-märkningen. Underlaget ska då 
försäkra att lyften kommer klara av belastningarna. På grund av att spänningarna är lägre än 
i beräkningarna som gjordes tidigare kommer det hålla. Spänningarna får självklart inte vara 
större än de maximala tillåtna för det materialet med hänseende till utmattning och 
säkerhetsfaktorer som Maskindirektivet ställer [1]. 
 

4.2 Möte med maskinsäkerhetsexpert och skyddsingenjör 
 
Efter mötet den tredje april har följande krav hittats. Den tillverkningsdokumentation som 
ska tas fram och arkiveras är riskbedömning, avstämning av direktiven, ritningsunderlag, 
dimensioneringsberäkningar (hållfasthet) och prov-underlag. Det ska även finnas en 
bruksanvisning, loggbok och EG-försäkran. Slutligen när alla underlag är färdigställda ska en 
maskinskylt med CE-märke monteras på lyfthjälpmedlet [2]. 
 
Riskbedömningen består ofta av en riskanalys. En ansvarig tillkallar de berörande parterna 
till ett möte för att komma fram till olika risker och riskreducerande åtgärder. Konstruktörer, 
ergonomer, företagshälsan, operatörer, mekaniker och andra som är kopplade till 
användning eller tillverkning av produkten måste godkänna riskanalysen. Olika möjliga 
risker tas fram och listas upp på en lista. Olika riskparametrar och riskindex räknas ut. 
Frekvens, exponeringstid och möjligheten att undvika riskkällan eller skadan är några 
exempel på riskparametrar. Riskerna med högt riskindex prioriteras hitta en lösning till så 
att risken reduceras och efter det görs en ny risk-uppskattning med ett nytt riskindex. Målet 
med riskanalysen är att identifiera riskerna och eliminera eller minska deras skada [2]. 
 
De bärande delarna i konstruktionen ska finnas på en styckelista och en 
sammanställningsritning ska även finnas. Ritningsunderlaget används för att förenkla vid 
reparationer och underhåll. Ritningar på alla komponenter är inte ett krav men om vissa 
delar kommer tillverkas i fler exemplar är det en bra ide att ritningar arkiveras. 
Framtagningen av nya reservdelar underlättas om ritningar tas fram till de under 
konstruktionen [2].  
 
Dimensioneringsberäkningar måste göras för att minimera riskerna för att skador ska ske om 
ett haveri uppstår [2]. För att försäkra sig om det kan till exempel hållfasthetsberäkningar 
göras enligt Maskindirektivet. Enligt Maskindirektivet ska dimensioneringen av 
metallkonstruktioner utgå från 4 gångers säkerhet [8]. I vissa fall gäller andra 
säkerhetsfaktorer som till exempel hissar. Utmattning ska även tas med i dimensioneringen. 
På grund av utmattning så kommer lyften inte ha en oändlig livslängd.  Antalet livscykler 
måste räknas ut med hjälp av önskad livslängd och frekvensen på lyften [2]. 
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Det finns fler direktiv som kan gälla beroende på hur lyfthjälpmedlet är tillverkat. Ett 
exempel är Tryckkärlsdirektivet som gäller vid vissa tyck, storlekar på kärl och behållare [2]. 
 
Provlyft på arbetsstationen ska även göras. I provlyftet ingår två tester, ett statisk och ett 
dynamiskt. I det statiska testet belastas lyften med en massa som är 1,5 gånger högre än 
maxlasten. Tester sker utan dynamiska rörelser, lyften är helt still under testet. Det andra 
provet sker med en massa på 1,1 gånger maxlasten. Det som skiljer från förra testet är att 
lyften kommer utsättas för rörelser som simulerar hur den kommer att hanteras under de 
verkliga arbetsförhållandena. Provlyftet ska dokumenteras och arkiveras [2]. 
 
I EG-försäkran försäkrar tillverkaren kunden att de har följt direktiven som gäller för 
produkten. I EG-försäkran står det vilka direktiv som har följts. Företaget som använder 
lyftanordningen måste logga alla utförda kontroller och reparationer. De uppgifterna kan 
sparas i en loggbok. Det finns även ett krav på att minst en gång per år göra en större kontroll 
än den dagliga och som kommer innehålla mer noggrannare översikt [2]. 
 
Dokumentet bruksanvisning som ska finns med måste innehålla en beskrivning om hur 
produkten ska användas och över deras funktioner. Instruktioner till enkla reparationer och 
service där både den dagliga kontrollen och årliga ingår. Det är också ett krav att längden på 
serviceintervallen ska finna med [2]. 
 

4.3 Möte om VMMS 
 

Efter mötet med Roland Bergman angående underhållet av lyftarna framkom en del ny 
information om VMMS. Varje lyft har ett Volvonummer och alla underhåll är kopplade till ett 
sådant. Ett krav som inte uppfylldes var att inget bäst före fanns då lyften ska bytas ut på 
grund av den utmattning som sker på materialet. En service skulle kunna läggas in vid det 
datum som lyften är dimensionerats för. Lyften dimensioneras för ett antal cykler som sedan 
kan göras om till ett datum om årsvolymen är känd [3].  
 

4.4 Möte med konstruktörer från Knightec och Volvo 
 
Efter träffen med konstruktörer från Knightec och Volvo så framkom att det fanns ett 
intresse av att beräkningar och underlag på de delar som används ofta tas fram i förhand. De 
höll även med om att de skulle spara ledtid om en sådan lösning skulle genomföras. Enligt 
konstruktörerna så var det väldigt tidkrävande att leta fram ritningar, 
hållfasthetsberäkningar och de andra underlagen som redan har använts och finns färdiga 
från andra CE-märkningar. En del produkter som köps in färdiga har mycket eller allt 
underlag färdigt men det skulle underlätta deras arbete om det fanns arkiverat på ett och 
samma ställe. Några produkter som gavs som förslag att underlaget skulle ordnas i förväg var 
svivlar, lyftöglor, sugkoppar och lyftcylindrar [5]. 
 

4.5 Resultatet från examensarbetet 
 
Nedan presenteras tre genomförbara lösningar för att rationalisera 
lyfthjälmedelsframtagningen. Varje lösning går att implementera var för sig men resultatet 
blir bäst om flera genomförts. 
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4.5.1 Fotoarkiv för riskanalys 

 
En lösning som skulle minska riskbedömningens ledtider är att skapa ett fotoarkiv med 
bilder på befintliga lyftar. Genom att hitta en lyft som har liknade arbetsuppgifter eller en 
liknande konstruktion skulle delar av deras riskbedömning kunna användas vid framtagning 
av riskbedömningen för den nya. När likheterna noteras kan riskerna som är kopplad till de 
återanvändas i den nya bedömningen av risker. Focus under mötet då risker ska hittats kan i 
stället läggas på att finna riskerna där skillnaderna på lyfthjälpmedlen finns. Genom att 
skapa en mapp med en bild på varje lyft och en textruta i bilden där ID-numret, 
benämningen och arbetsuppfiten står kan en utsedd person bläddra igenom bilderna och 
identifiera vilken eller vilka lyftar som har likheter. Alla som är med i CE-
märkningsframtagningen måste kunna komma åt mappen via Volvos filsystem. I mitt 
exempel är bilden tagen ute i produktionen. För att underlätta då likheter ska hittas föreslås 
att en vit skärm används och hålls upp bakom lyften för att lyften ska vara lättare att urskilja 
på bilden. Vid fotografering av nya lyftar skulle en bild tagen i Mekaniskaverkstaden innan 
leverans vara en enkel lösning. Ett exempel på hur en sådan bild skulle kunna se ut kan ses i 
bilaga 1. 
 

4.5.2 Underlagsarkiv 

 

Efter mötet med konstruktörer från Knightec och Volvo framkom att det fanns intresse av att 
underlag för vissa delar som är återkommande beräknas i förväg [5]. Genom att även skapa 
ett mappsystem för de delarna som används ofta av konstruktörerna skulle ledtiden 
förkortas. Beräkningar, ritningar, sammanställningsritningar och andra relaterande underlag 
kan sparas i mappsystemet för svivlar, lyftöglor, sugkoppar och lyftcylindrar. 
 

4.5.3 Undvika onödigt mycket underlag 

 
I de flesta fall tillverkas lyfthjälpmedlen bara i ett exemplar och därför behövs inte ritningar 
sparas om inte det kan säkerställas att lyften eller reservdelarna kommer att tillverkas [2]. 
Genom att inte skapa ritningen och enbart göra en styckelista och sammanställningsritning 
på de bärande delarna följs kraven. 
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5. Diskussion 

Genom att skapa ett fotoarkiv kan ledtiden för riskbedömningen förkortas. När beslutet ska 
tas om vilka risker som finns för ett nytt lyfthjälpmedel ska väldigt många parter vara 
närvarande. De personer som oftast närvarar är högavlönade och om varje arbetstimme 
summeras och lön räknas ut förstår man ganska fort att varje mötestimme genererar stora 
kostnader för lyften. Kan den tiden förkortas och nya möten kan minimeras som uppkommer 
på grund av den tidkrävande processen att hitta risker kan kostnader minskas. Om en person 
skulle söka reda på tidigare riskanalyser genom att bläddra bland bilderna skulle totala 
arbetstiden minska. Den minskar både på grund av att det enbart är en som arbetar men 
även genom att färdiga risker med riskåtgärder hittas.  
 
Om underlag för återkommande produkter och delar finns tillgängligt för konstruktörerna 
skulle mindre tid gå till spillo att leta reda på de dokument som finns i tidiga CE-
märkningsunderlag eller hos tillverkare. Är allt sorterat och åtkomligt så minskar ledtiden 
och nya beräkningar kommer inte behövas göras. Svivlar, lyftöglor, sugkoppar och 
lyftcylindrar finns redan i många tidigare lyftar och skulle enbart behövas hittas igen och 
placeras i ett mappsystem som skapas. Det här går även applicera på andra delar i 
konstruktionen och samband hittas mellan lyftar. Jag tror att fler sådana samband ska kunna 
gå att hitta. I mappsystem skulle även till exempel underlag och datablad för kedjetelfrar 
kunna arkiveras. 
 
I de flesta fallen tillverkas lyfthjälpmedlet i ett exemplar och används bara i fabriken i Umeå. 
Därför är det ofta väldigt odödligt att ritningar görs på hela konstruktionen. De 
återkommande delarna och reservdelar som byts ut med tiden behöver så klart ritningar tas 
fram så att delarna går reproducera. Men som i de flesta fall tillverkas lyftarna innan de ritas 
upp och det blir bara ett kostsamt steg att göra ritningar till de. Så klart måste lyften ändå 
ritas upp i ett CAD-program om hållfasthetsberäkningar görs via FEM för att säkerställa att 
hållfastheten är enligt kraven. Om en annan fabrik vill ha en ny lyft tillverkad i efterhand 
skulle de kunna stå för kostanden att göra ritningar från CAD-modellerna som redan finns. 
 
Med tanke på att det inte fanns någon självklar lösning innan projektet påbörjades hade 
varken jag eller anställda på Volvo någon aning om hur genomförandet skulle gå till eller vad 
resultatet skulle bli. Slutresultatet har gett flera genomförbara lösningar i flera områden 
under lyfthjälpmedelsframtagningen. Med tanke på att alla lösningar går att genomföra 
oberoende av de andra gjorde jag ingen jämförelse om vilken metod som gav störst resultat. 
Om vissa lösningar inte hade gått genomföra tillsammans hade en undersökning gjorts för 
vilka som gett ett bättre resultat för att sedan kunna stryka de andra. På grund av att alla 
lösningar går genomföra samtidigt genomfördes inte det delmålet. Dock har ingen lösning 
hittas för tillverkningen. Men om rationaliseringsarbetet fortsättas kommer även en lösning 
för den att upptäckas. 
 
Maskinsäkerhet är ett svårt ämne som kräver tid och kunskap. Kraven som direktiven ställer 
är inte svart eller vitt utan är ofta en tolkningsfråga. Därför behövs experter som kan hyras in 
eller på företagen för att säkerställa att lagen tolkas rätt. Genom att diskutera med både 
anställda inom företaget och utomstående konsulter har jag kommit fram till de lösningar 
som presenterats. 
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Rationaliseringsarbetet är ett stort projekt och är tidkrävande. Maskinsäkerhet finns över allt 
i både produkter som används inom olika verksamheter och konsumentprodukter ute på 
marknaden. Det har varit ett intressant ämne att läsa på om. Examensarbetet har gett mig en 
erfarenhet som jag kommer ta med mig till arbetslivet som ingenjör. 
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6. Slutsats 

 
Lösningarna som har framförts har uppnått målen som beställaren ställde. Examensarbetet 
har gett några förslag på förändringar som presenterats nedan: 
 
 

 Att hållfasthetsberäkningar görs i förväg på delar eller hela produkter som sedan 
används i nya underlag kan ledtiden förkortas. 
 

 Att finna samband med tidigare lyfthjälpmedels riskanalyser för att återanvända 
risker och riskåtgärder. 

 

 Att undvika att ta fram underlag som inte är ett krav kan hela processen slutföras i ett 
tidigare skede. 
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