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INNEHÅLLABSTRACT
In recent years accidents caused by 
fall from heights has increased. Typical 
riskgroup includes operators, construction 
worker who usually fall from machines 
scaffoldings and roofs.

What counts as height? According to the 
law of Workenvironment:

”Every employees who are going to work 
onto a place located above 2 meters or 
more must be secured from fall by using 
personal, safety equipment, or stationary 
fence, safety net.”

In collaboration with Valmet Corporation 
had my degreeproject for 9 weeks.
One thing I wanted to understad, why fall 
from heights can occur. 
I did my research at one of the production 
hall located in Sundsvall I had the 
opportunity to interviewing employees to 
see it from their perspective, what kind of 
environment  they work in.

From my notes:
Sometimes the operator walks freely onto 
the machines, using eather steppingladders, 
other devices to be able to perform their 
work. 

During my intervjues I understood that   
equipment that fulfill it́ s purpose where an 
important matter.
A also understood that the employees are 
fully aware of the safety standards, and 
also try to work with safety in many areas. 
Tthe height safety are still a task they are 
working to improve on.
 
The safety equipment Valmet have today, 
cant be used everywhere. For example one 
of the empoyes said it would be good if 
you can attach the safety harness onto the 
machine. 

But changing the exterior of the machines 
wont do any good in case of any fall occurs 
í ts a high possibility that the operator will 
injury themself, because they will fall onto 
the machine. Lack of attchment point, or 
equipments, for example steppingladders 
that are not stable to secure onto will make 
people work around it, and get used to the 
risk they expose themselves to.  

With a better equipment thats beneficial 
for your safety and your workposition, can 
reduce peoples choices to take the easiet 
short-cut because ”I was only going to...”
But thats not all. It́ s also about a matter of 
attitude according to your own safety but 
also about the others safety. 

One of the employer said to me, 
safety representative Matt Karlsson. 

”Only, first when a accident occur people 
will understand how serious this is” 

During the process, I work my way throug 
research, to ideation, presenting three 
conept and Valmet will evaluate them. 
After that step I came up with a new 
concept based on the evaluation. I started
to sketch, created simple 3d mock-ups to 
understand the functions. Created the 
concept in 3d program and also a 
3d model in scale 1:4

With my concept there is a possiblitity to 
increase the safety during work on heights 
as well provide the operator a more correct 
workposition. Given the equipment that 
could fulfill it́  s purpose, the user might not 
take the easiest short cut, and exose them-
self into any danger.
The concept could also provides the 
operator with a more flexibility to move 
more freely but still be safe when working 
on heights. 
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BAKGRUND
ARBETSMILJÖN INOM VERKSTADSINDUSTRIN

Inom verkstadsindustrin bearbetas och 
hanteras metaller till en mångfald olika 
produkter. Varje år sker arbetsrelaterade 
olyckor i samband med materialhantering 
och närkontakt med maskiner och 
maskindelar. Det förekommer olika typer 
av risker inom arbetet som kan orsaka 
svåra personskador. Exempel på risker i 
verkstadsmiljö är att man fastnar i en 
maskins rörliga delar, utsätts för 
luftföroreningar eller kemikalier, 
Bli påkörd av truck, utför påfrestande lyft, 
Gods som tappas och fallskador från höjd.  

OLYCKOR I SAMBAND MED FALL

Under senaste åren så har fallolyckor varit 
den 
vanligaste orsaken till anmälningar om 
arbetsolyckor med följd av sjukfrånvaro. 
Nästan fyra av tio olyckor, 17 800 av totalt 
46 500 under 2008-2012, framkom som en 
fallolycka.
Femtio procent, det vill säga 8 900 skador, 
av de mest omfattande fallolyckorna ledde 
till medicinsk invaliditet. 

Fallolyckor kan delas in i två grupper. Den 
ena innebär fall från höjd och fall i samma 
höjd. Fall från höjd omfattar olyckstyperna 
fall från höjd, 
stege, lyftanordning och fall i trappa. Fall i 
sammahöjd omfattar olyckstyperna att 
ramla inne, ramla ute och att ramla av an-
nan anledning,

UTSATTA RISKGRUPPER

Inom mansdominerade yrken 
förekommer fall från höjd inom flera 
yrkesgrupper. Inom montering, 
metallarbetare, fallet sker ofta från 
ställningar och maskiner. 
Inom byggnadsarbetare och yrkesgrup-
pen inom betong- bygg och anlägg-
ningsarbete förekommer främst fall 
från tak, ställningar,  arbetsbockar och 
lyftanordningar. 

VANLIGASTE ÅKOMMORNA

Den vanligaste diagnosen för alla typer av 
fallolyckor är olika typer av frakturer. Utav 
skadorna hos kvinnor utgör 60% frakturer 
medans hos männen utgör dem 50%. De 
vanligaste 
förekommande skadorna är vrickningar, 
stukningar samt krosskador. 

VAD SÄGER LAGEN

Lagstiftningen säger: 
”Varje arbetstagare som skall utföra arbete 
som är beläget 2 meter eller mer över en 
underliggande nivå skall vara skyddad från 
fall 
genom användning av skyddsräcken, 
säkerhetsnät eller ett personligt fall-
skyddssystem.” När du arbetar på hög höjd 
gäller det att följa 
direktiv 89/686/EEG, AFS 1996:7/2006:7 
och 
Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160.

MITT MÅL OCH SYFTE

Projektets värdegrund bygger på hur man 
kan 
förbättra säkerheten för anställda, ope-
ratörer inom inom verkstadsindustrin. Att 
undersöka hur man kan skapa en ökad 
medvetenskap för att uppnå en säkrare 
arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterade 
skador. 
Genom kunskap om säkerhet kan  man 
förebygga och undvika skador och olyckor. 
Till föjd skapa en positiv atttyd gällande 
säkerhetsfrågor. 

MÅLGRUPP
Verkstadsoperatörer, liknande kategorier 
där arbete förekommer på höjd.

KRITERIER

Projektet är ett 10 veckors examensarbete 
med start vecka 9 till vecka 17. 
Projektet genomförs inviduellt, utbyte av 
kunskap, handledning och information 
sker med hjälp av extern handledare Jens 
Näslund, Husqvarna, Niklas Castenäs, Mats 
Karlsson, skyddsombud Valmet. 

Genom att belysa ett problemområde ska 
jag identifiera och lösa problemet på en 
konceptuell nivå. Projektet ska presenteras 
internt och externt, genom presentation av 
tydlig process och fysisk modell. 
Processen ska styrka mina val som 
leder fram till resultatet. Med konkreta och 
realiserbara lösningar vill jag kunna bidra 
med något som är gynnsamt för min 
samarbetspartner och för min egna 
utvecklings skull. 

SAMMARBETSFÖRETAG

Projektet utförs i samarbete med Valmet. 
Kontaktpersoner Niklas Castenäs, CEO,
Görel Bergström, administratör, 
Mats Karlsson, skyddsombud vid Valmet.

Valmet Corporation utvecklar och levererar 
teknik, automation och service inom 
massa-, pappers- och energi-industrin. 

Valmet i Sundsvall levererar processer 
och utrustning för kemisk och mekanisk 
massaframställning, fiberboardproduktion, 
utrustning för pappersbalar och 
hydrolyssystem för framställning av 
biobränslen. 

AVGRÄNSNING
Projektet är inriktat mot höjdsäkerhet inom verk-
stadsindustrier, men skulle kunna anpassas till 
liknande situationer där höjdarbeten sker inomhus.

Jag har valt att hålla mig till Valmet som min 
ursprungliga informationskälla, men även fått 
ta del av information från Crux, som utbildar och 
säljer utrustning inriktat för höjdsäkerhet. 

DESIGNPROBLEM

Exempel:
Yrke: Maskinmekaniker, maskinmontörer och 
maskinreparatörer 
Ålder: 49 år 
Händelse: Vid felsökning på packmaskin tog jag 
ett kliv bakåt och ramlade ner från plattformen 
och skadade vänster arm. 
Diagnos: Fraktur på nedre delen av radius 
Allvarlighet: Medicinsk invaliditet, 1 procent.
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RESEARCH
VALMET PRODUKTION 

Researchen för projektet gjordes på plats på 
produktionen i Sundsvall. Med min kontaktperson 
och handledare Niklas Castenäs har vi haft kontakt 
och korta avstämningar under projektets gång. 
Under min research på Valmet tittade jag på 
övergripande områden inom produktionen som 
inkluderar där det finns en möjlig fallrisk, 
oberoende låg eller hög höjd. Samt attityd och 
inställning gällande deras egen säkerhet till att 
använda nuvarande skyddsutrustningar. 

För att förstå under vilka förutsättningar
operatören utför arbetsmomenten. Utförde jag en 
övergripande researh inom valda områden där det 
sker någon form av höjd arbete, se karta över 
produktionen. arbetsskador 

HSE 

Hälsa Säkerhet och Miljö är något som Valmet har 
som värdegrund genom att ta ett personligt anvar 
för sin egen och andras säkerhet och hälsa. För att 
upprätthålla en säkerhetsstandrarden har Valmet 
ett antal minimikrav som ska upprättshållas genom 
skyddsronder, inspektioner och revisioner.

Utdrag ur Valmets HSE
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TransportFörbättring

SvetsningMaterial bearbetas
/fräses 

Material bearbetas / 
skärs till / bockas

Montering av delar

Montering av delar
(maskin)

Svetsning av delar

Måleriet

Testkörning
av maskin

Ned montering av 
specifika delar

Efter bearbetning
/bockning av rör etc

Emballering

VALMETS VERKSAMHET
Övergripande flödesschema i grova drag för att kunna 
identifiera de olika arbetsområdena och se vart det uppstår 
problem och risker i utförandet av de olika arbetsmomenten. 

FLÖDESSCHEMA

MÅLERI

SVETSNING

TRÅGSVETS

ÄMNESVERKSTAD

MASKINVERKSTAD

TRÅGBEARBETNINGVALSVERKSTAD

PRESS MONTAGE

EMBALLERING

CELLULOSA MONTAGE

MANTELSEKTION

MANTEL BEARBETNING

CMV

Brännskada

Halka / Snubbla

ÖVERSIKT RISKOMRÅDE 
VALMET SUNDSVALL
På överblicken nedanför kan man se en karta 
över produktionen. Under researchen gjorde jag 
en övergripande översikt över riskområden där det 
kan förekomma att operatören eller en anställd 
utsätts för risk för fall, belastningsskador, tunga 
lyft, temeraturskillnader (svetsslåga) halkrisk pga 
vätska, kylarvätskor, olja.
Jag har valt att att centrera riskområdena till den 
gällande industrin. Valmet AB Sundsvall 
producerar framförallt utrustning som används 
inom processindustrin för att producera 
pappersmassa.

Belastningsskador/ Ergonomi

Fall från höjd

Tunga lyft / Verktyg / Material 
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 MASKINVERKSTAD
RESEARCH / VALMET 

” Det har hänt att man har 
ramlat ned”

MASKINVERKSTAD

I maskinverkstaden tillverkas bla. delar till 
valspressen. Delarna fräses ut och efter att hål 
har fräst, borrats på klaffen, (detalj som öppnar 
och stänger valspressen) skrapas kylvätska och 
metallspån bort från detaljen för att kunna 
efterbearbeta hålen.

Bearbetning i maskinverkstan, intervju 
med Håkan Palm

MONTERING
RESEARCH / VALMET 

VRIDMOMENT OCH ATT NÅ
Det finns några monteringsområden. 
I denna monteringshall där valspressarna 
monteras använder sig operatören sig av 
trappstegar av olika höjdnivå för komma 
upp på rätt höjd. I brist av platsyta och 
påfrestande arbetsposition ska 
operatören utföra sitt arbete

BRIST PÅ UTRYMME
Upptagna ytor där man behöver förvarar 
antingen verktyg och maskindelar för att 
mnteringen ska gå smidigt placeras runt 
omkring detaljen, vilket gör att det svårt 
att kunna nyttja de skyddsutrustningar 
som finns, exempelvis hantverkställning, 
eller trappa med räck.

Förekommer att de måste
klättra upp  på maskinerna 
för att kontrollera, montera 
eller justera 

Intervjuer med bland annat 
Mats Karlsson, Lars Sundin
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Den tidskrävande botten byggs först
Nedmonterad i grövre delar

Placeras på botten
Sidor byggs, fästs med spikpistol

Lock byggs, bärande brädor, täckt med 
skivor fästs med spikpistol

- Inhyrd personal på emballage
- Ca 3-4 personer som emballerar
- Byggs på plats
- Botten är tidskrävande
- Fallskyddsele behövs inte användas 
  om permanenta räcken finns

Fallskyddsele finns
Trappstegar med räck, ställningar, 
trappbockar, stegar finns tillgängliga

MONTERINGSHALLEN

Monteringar sker på flera stationer. Men 
här har jag avgränsat mitt fokusområde för 
monteringar som befinner sig på höjdnivå.
Ett moment som återkommer i samband 
med trappsteger är att den anställda 
måste böja sig, eller sträcka sig en position 
som är både belastande och obekvämt för 
den anställda. En en arbetsställning i sig 
som inte upplevs säker och där man står 
stabilt utan tvingas till att anpassa sig 
efter arbetssituation kan vara avgörande 
ifall man slinter, snubblar eller får 
belastningsbesvär, tex. stela ömma leder, 
sträckningar.

SKYDDSSELE

Anledningen till att inte fallskyddsele inte 
används trots tillgänglighet beror på att 
man saknar förankringspunkter. Det finns 
idag inga punkter att fixera sig i på varken 
maskin, att haka fast sig i en 
hantverksställning gör att den anställda 
känner sig begränsad i sitt arbete. Man 
kan inte heller förankra sig i en trappstege 
den kommer inte klara av av vikten av ett 
fall då den är lite ostabil i sig, ett ojämnt 
underlag kan också vara avgörande.

TRAVERSTEST

Valmet har testat traverser som 
förankringspunkt för fallskyddsele med 
stödlina. Traversens ändamål är dock inte 
användning som förankring ti person. 
Valmet har skrivit en föreskrift för hur den 
ska användas. Men vad skulle tex. hända 
om någon behöver använda 
traversen eller av misstag råkar använda 
den. 

EMBALLERING
RESEARCH / VALMET 

PROBLEMIDENTIFIERING / MONTERING
RESEARCH / VALMET 

FLÖDET

Produkterna fraktas till måleriet för 
förbättring innan ankomst i 
emballagehallen. För att kunna frakta 
iväg produkterna monteras de största 
produkterna ned i stycken till exempel 
gavlar, bottnar.

Få fallskyddsselar
Fallskyddssele används inte
Saknas förankringspunkter på maskin
Användare känner sig begränsade av sele
Ostabila trappstegar
Ojämt underlag
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Saxliftar

Tunga
Dyra

Hantverksställningar

Tar utrymme
Kräver certifikat

Trappstegar

Ostadiga
Inte anpassningsbar höjd

UTVÄRDERING UTRUSTNING

ÖVERGRIPANDE ÖVERBLICK

Saxlift

Hantverksställning

Trappstegar
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Hantverksställningar, arbetspallar, stegar 
finns tillgängliga

Ställningar låses inte fast ibland
Tillfällen då man klättrat upp på emballaget 
för att spika fast locket på andra sidan

Fallskyddsele finns

Endast 1 skyddsele. 
Hänger på baksidan av ställningen
Undanskymd

PROBLEMIDENTIFIERING / EMBALLERING
RESEARCH / VALMET 

2 Permanent plattform 4 Fallskyddsele med falldämparlina 5 Hantverkställningar

VALMETS UTRUSTNING

Jag har tittat på vad för skyddsanordningar 
Valmet har idag. Jag har begränsat utbudet 
och tittat på utrustning för höjdarbeten 
och skyddanordningar som används mest 
frekvent vid bearbetning och hantering av 
produkter.

SKYDDSANORDNING

(1) De säkerhetananordningar som används idag är främst 
trappstegar av olika nivå med räck. Dessa stegar är lätta 
att dra omkring och flytta på men på grund av ett ojämt 
underlag, höjdskillnader i golvet gör det trappstegarna 
ostabila för användaren.
(2) För arbeten på större maskiner i detta fall, balpressen, 
så byggs en permanent arbetsplatsform. Denna plattform 
görs i två 
delar, som får vila på socklar och som förankras med fyra 
bultar på undersidan av plattformen. 
(3) Saxliftar användes oftast i samband med montering av 
balpressen. Får vara två stycken i saxliften.
(4) Fallskyddsele med falldämparlina
(5) Trappbockar av olika slag
(6)  Hantverkställningar

1 Trappstegar med räck 3 Saxlift 5 Trappbockar
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TA SIG UPP PÅ INSIDAN

TA SIG UPP PÅ UTSIDAN

TA SIG UPP PÅ UTSIDAN

LuckaInget räck

Plattformer kan sättas dit

Hjul låses inte alltid

Ingen lucka

Räck skyddar, men svårt 
att ta sig upp

HANTVERKSSTÄLLNINGAR
Relativt stabila, beroende på storlek, och om ställningen har stöd
SKyddsräcken kan sättas dit
Kan användas inomhus / utomhus
Finns en lucka på nyare ställningar i plattformen som kan fällas uppåt
En ställning gÅr snabbt att bygga upp, ca 5 min
Kan byggas upp i flera sektioner

Kan vara ostabila om det inte finns stödben
Krångligt att behöva klättra på utsidan och sedan upp på plattformen
Besvärligt om man har mycket verktyg som man ska ta upp
Låses inte ibland fast (hjulen)
Skyddsräcken används inte alltid
Liten plattform att stå på, samt lägga ifrån sig verktyg 
Kan inte användas överallt pga. de tar för stor plats
Begränsad rrörelsefrihet vid användning av skyddsele

”Arbete över 2 meters höjd kräver 
utbildning”

”Det är krångligt med skyddssele, 
man känner sig begränsad”

ÖNSKVÄRD KRAVLISTA / 
TEMPORÄRA HANTVERKSTÄLLNINGAR

Sättas ihop snabbt
Ta lite plats vid frakt
Vara stabila under olika situationer
Stå stadigt på underlaget
Ge stabilitet vid olika arbetsställningar
Kunna arbeta utan skyddssele
Röra sig obehindrat
Enkelt att ta sig upp med verktyg
Lätta att ta sig upp och ned på
Kunna ställa ifrån sig verktyg

ÖNSKVÄRD KRAVLISTA / 
STATIONÄRA HANTVERKSTÄLLNINGAR

Vara stabila i olika situationer
Stå stadigt
Lätta att dra fram
Kunna arbeta utan skyddssele
Röra sig obehindrat
Enkelt att ta sig upp med verktyg
Lätt att ta sig ned från
Kunna ställa ifrån sig verktyg

UTVÄRDERING HANVERKSTÄLNINGAR
RESEARCH / VALMET 

STÄLLNING UPP TILL 9 METER
Arbetsmiljöverket har beslutat att 
de som bygger, ändrar och river 
ställningar ska ha en godkänd 
utbildning som är styrkt med ett 
utbildningsbevis. Detta eftersom det 
varje år sker allvarliga olyckor från 
byggnadsställningar.
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Belastande arbetsställningar
för rygg axlar TRAPPSTEGAR MED RÄCK

Billiga
Lätta
Enkla att förflytta
Finns i olika höjder

Erbjuder inte avlastningsyta för verktyg
Ostabila
För lågt räcke
Smala trappstegsavsatser
Liten plattform
Kan inte förankra sig
Ger inte stöd
Kan inte ändras i höjd
Obekväma arbetspositioner
Många trappställningar för varierande höjdarbeten
Tar större plats än en saxlift

ÖNSKVÄRD KRAVLISTA / 
TRAPPSTEGAR

Stå stadigt mot underlag
Ett räck som känns säkert
Erbjuda bekväm arbetsställning

UTVÄRDERING TRAPPSTEGAR
RESEARCH / VALMET 

SAXLIFT JLG

Stabil plattform
Står stabilt mot golvet
Kan vara mer än 1 person i
Enligt lag behövs ingen fallskyddsele
Kan förflyttas
Justerbar höjd upp till 5-28 meter
Smala och kompakta
Tar mindre plats än en trappstege
Kräver certifikat för att köras

Väger mycket
Lyfter oftast vertikalt
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Henrik Carlsson instruktör och 
kursledare som utbildar och 
instruerar företag som Sca, där 
arbete utförs på höjd eller slutna 
utrymmen. Deltagarna utbildas i 
teorin och i praktiken.

Med en utrustning, kan man utföra 
i princip 90% av olika uppdrag på 
höjd. Viktigt att ha en infästpunkt
som klarar tyngden den ska bära.

Många vet inte hur man ska agera 
när man ska rädda en person. 
Dockan på bilden väger ca 50kg. 
Det gäller att planera innan du 
agerar. Så att du inte riskerar att
utsätta dig själv för fara.

Om personen är avsvimmad
Om personen är avsvimmad 
minskar muskelaktiviteten. Musk-
lerna hjälper till att pumpa runt 
blodet. Hjärtat själv orkar inte att 
pumpa runt blodet. Det kan handla 
om 5-15 min vilket kan leda till 
konsekvenser.

Många typer av fallskyddsselar 
finns det. Har i princip
samma typ av funktioner men 
som är mer eller mindre 
uppgraderade.

Min tur att prova. Man får en helt 
annan insikt.. 2 meter eller 6 meter 
oavsätt höjd så vet man att det kan 
bli konsekvenser av skadan vid fall. 
Konsekvenserna kan bero på ens 
fysik, om man är vid god hälsa, den 
kringvarande miljö man befinner sig 
i. Om det är halkigt eller blött. 

Att ha kontroll över situationen är 
viktigt. Det gäller att planera i 
förväg och ha en säkerhetsutväg 
ifall något skulle inträffa. Det är 
lätt att agera och försätta sig själv 
eller andra i fara.

SÄKRA PERSONEN
Om möjligt förankra den som ska räddas i en bärande 
ögla, Det finns vanligen två metallöglor en på rygg och 
en nedanför bröstkorg. Det är de öglar som rätar upp 
en i en lodrät position.

INSTÄLLNING OCH BETEENDE

UTBILDNINGSDAG HOS CRUX
RESEARCH 

UTBILDNINGSDAG HOS CRUX
RESEARCH 

RÄTT INSTÄLLNING
RÄTT UTRUSTNING

INVIDUELLT ANSVAR
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IDÈEGENERERING

IDÈEGENERERING

Jag utförde en idéegenerering med fem  
personer från Ba- studion, Pontus, 
Anders, Jakob, Kristian. 
Jag hade kunnat fråga utomstående
men detta stadie ville jag mer få ut 
inspiration om hur jag ska gå vidare, 
samt att få inblick om hur andra skulle 
tackla problemet.

Inför idéegenereringen förberedde jag 
tre stycken frågor som deltagarna skulle 
svara på genom att antingen skriva sina 
tankar eller skissa alternativa lösningar.
Frågorna kan läsas på föregående sida. 
Deltagarna fick ca 10-15 minuter på varje 
fråga att besvara, det var även öppet för 
att diskutera om något kändes oklart. 

Min tanke med idéegenereringen var att 
belysa visa hur arbetsmiljön ser ut för 
att enklare kunna visualisera ett 
koncept. 

De flesta tyckte att det var kluriga 
frågor, hur man kan skapa ett koncept 
som skyddar och hindrar en person från 
att skada sig under arbetet, samt 
underlätta och medgöra till att säkert 
kunna utföra sitt arbete.

RESULTAT

Utifrån idéegenereringen fick jag ett 
antal konceptlösningar, många 
konceptuella och svåra att realisera 
men det fanns även  koncept som 
skulle kunna appliceras inom några år 
eller inom en snar framtid. Utifrån de 
koncepten plockade jag inspiration och 
skapade tre stycken nya koncept.

KLÄTTRA SÄKERT OCH OBEHINDRAT
Detta är en valspress. Den kan variera i storlek från 4-8 meter hög. Pap-
persmassa matas in underifrån och pressas ut på vatten när cylindrarna 

(valsarna) roterar.

Vid tillverkning och vid reparation händer det att man måste 
klättra upp på maskinen.

För att förhindra en fallolycka

Hur skulle du vilja ett en skyddsutrustning var utformad för att du ska 
kunna klättra säkert men samtidigt obehindrat på maskinen?

Skissa /skriv dina idéer. 

FÖRANKRING
Från 2 meters höjd ska man använda sig av fallskyddslösningar, såsom 

räcken, permanent platt form, fallskydssele.

Hur skulle man kunna förankra sin fallsele?.
Tänk fritt, från golv till tak,väggar, på maskinen, portabelt.

VID FALL
Utifrån valspressen. 

Hur skulle man kunna skydda sig och fångas upp vid ett fall?

IDÈEGENERERING
FRÅGESTÄLLNINGAR
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INSPIRATION
INFÖR IDÈEGENERERING

ÖVERBLICK UTRUSTNING

IDÈEGENERERING
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Flexibel byggställning.
Varje sektion kan expanderas 
och skjutas ihop för att ta så 
liten plats som möjligt.

Sektionerna kan sedan fästas
i varandra för att förlänga 
ställningen

Liknande teknik som
flexibla rullband

Ledade räck 
som kan böjas

Ett alternativ för att ta sig 
upp på ställningen är en
variant av trappstege som 
enkelt hakas på och som 
kan justeras beroende på 
höjden av ställningen

Hjul för lättare 
förflyttning

KONCEPT 1
FLEXIBEL STÄLLNING

EMBALLERING

MASKIN

1 SEKTION
Flexibel

2 SEKTIONER
av ställningar
/ kopplas ihop

3 SEKTIONER

KONCEPT 1
HUR DET FUNGERAR

Ett alternativ för att ta sig 
upp på ställningen är en
variant av trappstege som 
enkelt hakas på och som 
kan justeras beroende på 
höjden av ställningen

Dras ut, runt en detalj, eller 
emballage, låses fast



30 31

Teleskopstativ

KORTSIDA

KONCEPTET

Efter idéegenereringen började jag att 
kategorisera upp en kravlista som jag 
vill att mina koncept ska uppfylla. Ut-
ifrån idéegenereringen tog jag till vara 
av vissa koncept och plockade bitar från 
dem. Ett koncept vi diskuterade kring 
var en flexibel hantverkställning som 
kunde dras ihop och förlängas. Se bilder 
från idéegenereringen i bilagan. 

Jag började titta lite på tekniken runt 
omkring det konceptet och fann en 
liknande teknik som finns idag. 
Flexible Material Handling är ett 
Nord Amerikanskt företag som tillverkar 
och installerar flexibla rullband. Dessa 
rullband kan expanderas och flexas från 
sida till sida. 

Ihopdragen Utdragen

KONCEPT 1
HUR DET FUNGERAR

RÖRESLEFRIHET UTAN SKYDDSELE

Vid över två meter höjd ska man 
använda sig av skyddsutrustningen 
eller personligt fallskydd. 

Konceptet ska kunna frigöra 
användaren från att behöva 
fallskyddsele. 

Lars Sundin, Valmet anställd  
upplevde inte selen i sig som ett 
problem i sig problemet var att det 
inte finns några förankringspunkter, där 
linan kunde fästas. Det har även ttidi-
gare  varit önslemål om att ha en fast 
fästanordning höhst upp på maskinen, 
det skulle även kunna underlätta 
underhåll av maskinerna. 

Jag har valt att inte gå in på 
förankringspunkter på maskinerna ef-
tersom att maskinerna som tillverkas
varierar i sin storlek, från mindre till 
större till maskiner. Vilket innebär att 
om man står på en maskin och 
förankringspunkten befinner sig på en 
lägre nivå riskerar användaren att slå i 
maskinen eller vid fallet.

KONCEPT 1
KONKLUSION
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Teleskopiskt stativ

Flexibilitet

Neutral läge

Stödben kan behövas

Toppvy

Korg för 1 person

KONCEPT 2
MOBIL LIFT

Mindre belastning på 
axlar och leder.
Kan uppnås genom att
försöka arbeta under 
axelnivå

Höjdnivån ska
 kunna anpassas 
beroende på
arbetsmoment

Manuell

KONCEPT 2
MOBIL LIFT

Liknande lösningar

Eldriven
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KONCEPT 2

Förslag nummer två är en mobil lift, det 
skulle göra det enklare för operatören 
att använda, samt flytta omkring på. Tar 
inte för stor plats och tillåter operatören 
att komma upp i rätt arbetshöjd för att 
minska belastningar på axlar och leder. 

Idag används trappstegar av olika 
storlek för att kunna täcka upp dom 
olika höjdskillnaderna inom 
arbetsområdet. 

Fördelen med det konceptet är att den 
är lättare att flytta, tar inte upp stor yta, 
tekniken finns, då det finns liknande 
lösningar. Tar mindre plats en en trapp-
stege, om den skulle ha samma mått 
som en saxlift skulle den fortfarande ta 
mindre plats än alla trappstegar, hant-
verkställningar tillsammans.  

Skyddsele med väst

Fördelad kraften vid fall

Inbyggd skyddsele

KONCEPT 3
SÄKERHETSVÄST/ PERSONLIG TELESKOP LIFT
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KONCEPT 3

Skulle kunna möjliggöra en 
skyddssele som är lättillgänglig och enkel 
att ta på. Med andra ord skulle man kunna 
kan bära den hela tiden. 

Förankring skulle kunna ordas med 
antingen en personlig liftanordning som 
skulle kunna fästas på alternativt sätt. 
Eller en mobil lift som enkelt kan flyttas 
omkring. 

Det finns även ett alternativ till att
fästa i travers. Jag ser det dock som att 
traversens syfte kanske inte är att fungera 
som ett livskydd för en människa även om 
det funkar. Därför har jag valt att avgränsa 
mig bort från det och försökt finna andra 
lösningar. Samt att Valmet idag har jobbat 
fram lösningar som inkluderar förankring i 
travers.

KONCEPT 3
SÄKERHETSVÄST/ PERSONLIG TELESKOP LIFT

Annan
alternativ förankring
Styrs med remote

Utdragbar lina, vid 
plötsligt fall, ryck dras 

säkerhetsanordning 
åt, samma princip som 

med bilbälte

KONCEPT 3
HUR DET FUNGERAR
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KONCEPTUTVÄRDERING

Jag besökte Valmet fredag för att 
presentera hur långt jag kommit i pro-
cessen och visade tre stycken koncept. 
Vid presentationen fanns min externa 
handledare, Niklas Castenäs, Specialist 
Q & HSE, Mats Karlsson, skyddsombu, 
Matti Torvela, produktionsledare 
ansvarar för sektionen emballering och 
montering. Jan Nordin.

Vi diskuterade koncepten och samtliga 
fick fylla i en enkät där jag hade punktat 
upp olika krav för koncepten.
De fick pricka av hur pass väl 
konceptet uppfyllde de krav jag ställt 
på dem. De koncept som fattade mest 
tycke för var koncept nummer ett och 
koncept nummer två. 

Koncept 1 skulle frigöra användaren från 
att använda sele. Eftersom att selen 
idag inte används just för att det inte 
finns någon förankringspunkt. Sålänge 
det finns fasta skyddsräck så behöver 
man egentligen inte använda skyddsele, 
men det finns inget som garanterar att 
man är säker bara för att fasta räck finns.

Koncept 2 är en liten personlig lift. Det 
är en produkt som finns tillgänligt 
redan idag, men syftet med det 
konceptet var att underlätta för 
användaren så att den kommer upp i rätt 
nivå i förhållande till arbetsmomentet. 
Samt att med det konceptet så ska man 
inte behöva klättra ur korgen. 

Koncept 3 hade varit en fungerbar 
lösning om det fanns 
förankringspunkter. Koncept med 
skyddsele inbyggd i en väst skapades 
för att göra den lättillgänglig och 
bekväm, en utrustning man skulle 
kunna bära hela tiden i samband med 
momentet.

Teleskopliften, som kan snurra runt sin 
axel skulle agera som infästningspunkt 
för fallina. Eftersom att fästpunkten är 
ovanför huvudet samt att linan ska vara 
lite spänd så innebär det inte att det blir 
ett långt fall. Tanken var också att med 
samma teknik som på ett bilbälteslås, 
så ska linan vara medgörlig och följsam 
men vid plötsligt ryck eller fall så dras 
linan i låses åt och man fångas upp. Det 
har diskuterats mycket om man kan an-
vända sig av fästpunkt på maskiner. Men 
med tanke på att det produceras många 
olika maskiner från 4 meter upp till 6-7 
meter höga så varierar fästpunkterna, är 
fästpunkten dessutom under dig då du 
står på maskinen så kommer man att 
slå i maskinen och skada sig allvarligt. 

En modifikation av koncept 2 var något 
de skulle kunna tänka sig. 
Viktigt är att tillåta operatörn till att 
kunna röra sig obehindrat.  Det utveck-
lade konceptet  skulle innebära att
användaren inte ska behöva känna sig 
begränsad utav personligt fallskydd, 
skyddsele så kan ett koncept där fasta 
räck finns vara en lösning. Men det ska 
även möjliggöra att skyddssele kan 
förankras vid behov. 

KONCEPTUTVÄRDERING
VALMET

Medge förankring
Förankra selen

Stöd vid arbete
Användaren kan stödja lute sig emot

Rörelsefrihet
Användaren kan röra sig obehindrat

Flyttbarhet
Konceptet kan flyttas omkring

Uppställning av koncept
Moment att ta fram, ställa upp konceptet

Enkel användbarhet
Kunna använda sig av konceptet

Justerbarhet
Höj och sänkbar

Säkerhet
Kännas säkert för användaren

Stabilitet
Stadigt och kunna stå stabilt

Minska påfrestning arbetsposition
Minska belastning på bla. axlar leder

Låsbarhet av koncept
Kunna låsas, ingen förflyttning utan tillåtelse

Utrymme vid användning
Konceptet tar upp plats vid användning

Utrymme utanför användning
Konceptet tar upp plats vid förvaring

Håller fullständigt med 

Instämmer 

Instämmer svagt

Instämmer inte

Behövs inte vid  fasta räck eller 
under  120mm höjds

Kommer upp i rätt position

Beror på förankringspunkt, 
kan slå i något

Vid fall , påfrestningar 
på kroppen

Operatören kan bestämma själv

KONCEPTUTVÄRDERING
RESULTAT
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CHECKPOINT

CHECKPOINT/ INRIKTNING 

Efter konceptutvärderingen hade jag 
checkpoint med Eva-Lena och 
examinator Per Sihlén. Jag beskrev 
kortfattat varje koncept och hur 
principen skulle fungera.

Utifrån utvärderingen av konceptet så 
var koncept 1 och nummer två starkast 
men som kräver förbättringar. Jag hade 
tänkt att kombinera dessa två koncept. 
Jag hade först tänkt utveckla koncept 1 , 
men insåg att det kräver många 
tekniska lösningar för att fungera.
Exempel, skapa flexibilitet i ställningen, 
att kunna dra ut arbetsställningen. Men 
framförallt hur de ledande räcken ska 
kunna vara lika flexibla, men samtidigt 
statiska i sin fästpunkt till ställningen. 
Trots att konceptet har invecklade 
faktorer så finns det positiva faktorer, 
som jag kommer att ta tillvara på och 
kombinera dem med koncept 2..  

En kombination mellan koncept 1 och 
nummer 2 ger operatören en flexibilitet 
att kunna röra på plattformen. Samt att 
använda 2:ans tillgänlighet och 
flyttbarhet

Koncept 2 är utformad för 1 person i 
dagsläget och är rörelsebegränsad och 
skulle kunna förbättras genom att 
utforma en plattform som ger 
användaren större rörelsefrihet. 

Vid konceptredovisningen på Valmet 
pratade Niklas om att varför inte 
utforma en L-formad liftkorg. Det skulle  
kunna positioneras ut för att passa 
utformningen av produkterna. Exempel 
för att smita åt runt ett hörn. Se bild 
nederst på sidan. 

Jag har valt att inte gå vidare med 
koncept 3, eftersom det skulle innebära 
att man bara förebygger ett eventuellt 
fall, men på långsiktigt förbättrar det 
inte operatörens arbetsställning.
Det skulle även innebära att försöka 
finna fästpunker som kan komma att 
konkurrera med traversen eller 
maskinernas utformning. 

Efter checkpointen radade jag upp 
fördelar och nackdelar med de valda 
koncepten, för att kunna se möjligheter 
och nackdelar med koncepten. 

RESULTAT AV UTVÄRDERING

Räck, ingen säkerhetssele beövs
Höj och sänkbar
Staket i rätt höjd minimum 950 mm 
Ger stöd ( luta sig emot)
Rörelsefrihet
Flyttbar
Låsbar
Enkel att använda
Ingen montering
Justerbar, kan dras runt maskinen

Tar upp plats vid förvaring
Tar upp plats vid användning

TANKAR

-Ingen 100% säkerhet om man ramlar under räcket, 
kantskydd.
-Flyttbar, delvis, sektioner ska hakas i, kan man ha en 
hel del.
-En sektion som är ihopdragbar
-Bredd och längd är en nackdel, brist av utrymme
-Ledade räcken,
-Golvet hur löser man det om det ska vara 
ihopskjutbart
-Avspärrat under, eller upplysa om att det är en höj 
och sänkbar del.
-Kan den höjas som en spiraltrapp
-Liknande flexibla rullbandsteknik

TANKAR

-Ta sig i och ur, vad säger lagen, får man köra i den 
ståendes.
-Behövs flera kan bli dyrt
Hur stor bör den vara

RESULTAT AV UTVÄRDERING

Kommer upp i rätt arbetsposition
Höj och sänkbar
Utdragbar plattform
Staket i rätt höjd minimum 950 mm
Finns på marknaden, tekniken
Minska risken att klättra på maskin
Flyttbar
Låsbar

Kan användas av bara en
Avsaknad av rörelsefrihet
Liten plattform
För liten 

Rörelsefrihet Rörelsebegränsad

KONCEPT
UTVECKLING
AV 1 OCH 2

VAL AV KONCEPT

MASKINDEL / 
EMBALLAGE

Toppvy

PlattformRotationspunkt
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TRAPPSTEGAR MED RÄCK
Finns flera stycken i olika storleker, varav en har en förankringsögla
Lätta att förflytta
(Kolla kostnad)

Kan inte låsas fast
Ostabila, pga ojämt underlag
Kan lätt tippa om man faller

PERMANENT PLATTFORM
Med ett skyddsräcke behövs inte fallskyddssele användas
Tydliga skyddsräcken
Kan haka sig fast i räcken om man behöver det
Stoppskydd vid botten av plattformen

Man kan inte garantera en full säkerhet beroende på situation beroende av ex. 
arbetsmiljö, arbetsposition

SAXLIFT
Kommer åt lättare krångliga områden
Stabil
Har skyddsräcken
Kan vara två stycken 

Utrymmet  kan vara begränsat på grund av kringliggande delar eller verktyg, gör 
det svårt att att använda saxliften på andra områden. 
Inte det lättaste att ta sig upp på

FALLSKYDDSELE
Inte alltför krångliga att ta på.
Falldämparlina utgör inget skydd då 
Enkla hanterbara krokar man haka fast sig med

Saknas förankringar på maskin, taket, eller väggar att kunna säkra sig i
Känner sig begränsad i rörelse när man ska kliva upp på något
Falldämparlina utgör inget skydd, då höjden kan vara från 1 meter till 4-5 meter
För få fallskyddselar på de stationer där selen behövs

TRAPPBOCKAR
Lättillgängliga
Variation
Stabila

Kan inte användas överallt pga för litet utrymme, verktyg eller kringliggande 
saker

HANTVERKSSTÄLLNINGAR
Stabila
Har skyddsräcken

Låses inte ibland fast ( låses vid hjulen)
Liten plattform att stå på, samt lägga ifrån sig verktyg 
Kan inte användas överallt pga. de tar för stor plats

Säkerhet
Stabil plattform, fria händer
Produktiv
Enmanslift 
Portabel
Uppställd på 30 sekunder, 
kliva ur för att flytta den, lätt
Justerbar
Justerbar höjd, upp till 432cm beroende 
på modell

LIFTPOD JLG FS60
INTRYCK
Permanent pelare
Begränsat utrymme
Lätt
Ej för kostsam
Lätt att flytta

Säkerhet
Stabil plattform, fria händer
Produktiv
Två man kan jobba i den
Portabel
Eldriven, kan stå i den och manövrera den
Justerbar
Justerbar höjd

STANDARD SAX LIFT 
INTRYCK
Stabil
Kompakt i ihopfällt läge
Centrerad tyngdpunkt
Tung
Dyr

KOMPLETTERANDE RESEARCH
LIFTANORDNINGAR

UTVÄRDERINGAR LIFTANORDNINGAR
Jag gjorde en jämförelse över olika 
liftanordningar. Detta för att kunna 
identifera för- och nackdelar med 
produkterna 

Lifthöjd
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KONCEPTUVECLING
SKISS

PROCESS

Utveckling av konceptet skedde i detta 
stadie med skisser, mock-up- modeller 
samt illustrationer.

Jag skissade på alternativa idéer på hur 
hur mitt koncept skulle ta sin riktning. 

KONCEPT
UTVECKLING
AV 1 OCH 2

KRAV UTIFRÅN KONCEPTREDOVISNING

- Flexibilitet fler användningsmöjligheter
- Frihet lite större plattform än ex. liftpod 
76x76cm
- Mobilitet flyttbar
- Tillgänglighet lätt att ställa upp, kräver inget 
tillstånd för utförandet
- Stabilitet stå säkert mot underlag
- Säkerhet kunna användas säkert, upplevas 
som säker
- Justerbar Höj och sänkbar
- Kompakt Ta lite yta

SÄKER
Intuitiv

FlLEXIBILITET
Användas för olika syften

MOODBOARD

PÅLITLIG
Stabil
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KONCEPTUTVECKLING
SKISS

KONCEPTUTVECKLING
SKISS / MOCK-UP

UTGÅNGSSKISS
Manuell lift, utdragbara 

stödben istället för en tyngd i 
basen. Eldrivet liftsystem som 

hissar plattformen

SKISS OCH MOCK-UP

Eftersom att jag arbetat utifrån funktion 
och ett mer holistiskt perspektiv så har 
själva formen kommit att anpassa sig 
efter de förutsättningarna.
Jag har däremot valt att ta in vissa 
bitar i konceptet som jag tycker 
förmedlar mina värdeord.

Utifrån moodboarden skissade jag på 
koncept som skulle förmedla 
värdeorden:

Pålitlig- Stabilitet, den står stadigt 
oavsett underlag.

Säker- Det ska vara säkert för 
operatören att använda,

Flexibilitet- Den ska kunna erbjuda stör-
re rörelsefrihet än en trappstege. Där 
operatören måste klättra upp och ned, 
samtidigt som stegen är ostabil och 
saknar yta att röra sig på. Den ska även 
kunna användas för olika syften inte 
enbart inom verkstadsindustri, men i 
sammanhang där höjdarbeten i inom-
husbruk sker. 

Jag hade handledning med Jens och 
valde därefter att gå vidare med ett 
koncept som förflyttas manuellt. Vi 
diskuterade även möjligheten om att 
kunna koppla till gångbanor och skapa 
ett modulärt koncept genom att 
förlänga arbetsplattformen för att 
skapa större flexibilitet när man jobbar.

Storlek plattform,  76 cm i diameter 
med en förlängning, på 76 cm. 
Måtten finns standardiserade beroende 
på typ av lift och storlek. Minimum är 
en arbetsplattform på 60 cm

Stödben längd

Plattform

Eftersom att liften kommer att sakna 
eldriven motor, som tillför tyngd, för att 
uppnå samma stabilitet som tex en 
saxlift där plattformen hissas rakt upp 
från en hjulförsedd bas,  Så behöver 
konceptet stödben för att uppnå 
stabilitet. Eftersom att stödbenen kan ta 
plats så skulle dessa kunna vara 
infällbara. Konceptet skulle vara ett 
billigare alternativ för att kunna ha fler 
tillgängliga på arbetsplatsen.
Jag gjorde några mock-up för
funktionens skull och för att få känslan
av proportionerna.
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Enkelhet, 
funktionen sätter formen

Kompakt, stabil bas

Kontrast, färger som 
sticker ut

Jag tittade på hur man med färg 
och mönster kan framhäva en 
funktion

MOODBOARD
FÄRG OCH FORMELEMENT

GRUNDEN FÖR FORMUTVECKLINGEN

När jag vid senare skede väl har bestämt de 
basala funktionerna började jag titta på inspira-
tionsbilder för hur de har löst formspråket men 
som samtidigt uppfyller funktionen

Hur olika leder kan fästas.
Hur liftkolonnen skulle 
kunna utvecklas.
Med ex skena.

Låsbarhet på hjul
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BAS

STÖDBENUTVIKTA

INVIKT

HJUL

HJUL
360

PLATTFORM

KONCEPTUTVECKLING
FORMATIONER
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Bild. 1

Bild.2 Bild. 3

KONCEPTUTVECKLING
FÖRDELNING AV TYNGPUNKT

BAS OCH PLATTFORM

I detta stadie tänkte jag i grova drag på 
vilka delar jag behöver för att utveckla 
konceptet. Jag gjorde det enkelt med 
illustrationer samt mock-up modeller.

En bas, stödben, hjul för att kunna 
förflytta liften. Pelare, som hissar 
plattformen upp och ned.

Bild 1. Visar på hur utformningen av 
basen samt stödbenens formation 
skulle kunna se ut. Placeringen av stöd-
ben för att både ge stabilitet till basen 
samt flexibiliteten till att kunna förlänga 
och förkorta dem för att uppta mindre 
yta. Jag valde att gå vidare med en rund 
bas. 

Bild 2.. Placeringen av stödben i utfällt 
läge med en L-formad plattform. 
Syftet är att stödbenen med bas ska 
kunna motsvara plattformens form. Det 
är förstås en räknesak, men jag valde att 
gå på känslan om den ser stabil ut eller 
inte. 

Bild 3. En illustration på om det räcker 
med tre stödben och hjul även under 
till.. Det skulle resultera till ett en osta-
bil bas om det inte vore för hjulen under. 
Provade även en annan form på basen. 
Bild 4. Val av hissanordning

CENTRERAD / SATBIL
Räcker för att lyfta en person

STATISK
Alltid uppfälld

MATERIALPLATS
Ser ostabil tyngdpunkt

tar utrymme

KOMPAKT
För tyngre arbete

Tar plats

Bild. 4

Storlek plattform, skala 1:5. Stödpunkter i yttre plattform. Provade att sätta en vikt 
på plattformen, basen sviktade under tyngden, materialet spelar dock roll. 
Funderade på hur långa stödbenen måste vara om de kunde vara kortare men 
fortfarande ha samma stabilitet mot marken. 

Infälld

Utfälld

För stor plattform i relation till 
stödben, plattformen kortas av 
för att ge ett stabilare intryck
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Bärare av plattform
sett under ifrån

Stödben infällda, böjd variant

Lite längre stödben, kan göra det 
enklare att dra ut dem ex med foten, 
man låser med en spärr nere vid 
hjulen.

Infälld

Plattformslängder

Utfälld

Föregående bild 2, tanken var att 
stödbenen skulle kunna skjutas in längs 
med basens form för att ta minimalt 
med plats. Jag kan inte avgöra om 
kortare stödben kan upfylla samma 
stabilitet som längre stödben, utan jag 
har gått på känsla och det intryck jag 
fick när mock-up-mmodell gjordes 
förmodligen inte fungera  eftersom att 
benen skulle bli kortare och inte 
uppfylla samma stabilitet. Benen fick 
därför bli längre och som man kan se på 
Bild. 5 så kan benen bara fällas in till en 
viss del. 

GÅNGBRYGGOR

Jag hörde mig för vad Valmets respons 
var på det utvecklade konceptet. Bild 6.
Frågor om hur själva gångbryggorna 
sätts dit. Det finns modulära gångbryg-
gor som företaget Weland tillverkar. De 
lätta men starka profilerna skruvas ihop 
vid montering, och finns med 
tillhörande räck och sparklist på 13cm 
(standard) längst ned på bryggan, Finns 
i längder bla. 2,3,4 meter och är EN 
1090-1certifikerade, CE-märkta, omfattar 
bärande stål och aluminiumkonstrukti-
ner.

PLATTFORM

På Bild 5. kan man se  lite olika storlekar 
av l-plattformen, syftet är att stödbenen 
ska vara positionerad för att motsvara 
plattformen. Därför kortades l-formen 
av och blev mindre. En större plattform 
skulle kräva längre stödben eller 
motsvarande motvikt.

Bild 6. Man kan placera en lift antingen i 
vardera hörn, eller två stycken på änden, 
däremellan skulle man kunna placera 
en gångbana som fästes mellan liftarna, 
och på så sätt utvidga arbetsytan. 

Bild. 5

Bild. 6

KONCEPTUTVECKLING
PLATTFORMEN

Utvecklingen
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KOMPAKT LIFTTEKNIK

Jag ville även göra det enkelt för 
operatören att smidigt kunna ta sig upp på 
liften, genom att minska avståndet mellan 
marken och plattformen (90cm) och fann 
spiraliften som företaget Paco har 
tillverkat. Spiraliften är en linjärt 
manöverdon som använder sig av av två 
band i rostfritt stål som i en roterbar 
rörelse i princip låser fast sig i varandra och 
bildar en solid kolumn. Finns i olika 
modeller, beroende modell varierar 
omkretsen samt lyftkapaciteten. Den klarar 
att lyfta bla att lyfta läktare, industriella 
liftbord. När jag pratade med Mats 
Karslsson, skyddsombudet så var en 
idealisk lyftkapacitet på minst 4 meter. 
Modellen jag valt till mitt koncept har en 
lyft kapacitet på 3-7.5 meter. 

BASENS FORMSPRÅK

Basen upptar yta och material. I 
dagsläget är den på 76x 76 cm i 
diameter, exklusive stödben. För att 
fortfarande skapa en tyngdkänsla men 
som inte ser klumpig och svår att 
förlytta ändrade jag formen. 
Inspiration för formutvecklingen kom-
mer från Uca-krabban, som för mig för-
medlar en flexibilitet, i dess leder, samt 
att den är kompakt, krafttålig (skalet) 
smidig och jordnära.

Formskiss

Formen på basen

KONCEPTUTVECKLING
LIFTTEKNIK

KONCEPTUTVECKLING
BASEN

SPIRALIFT
Lyftkapacitet:
Från ett spann mellan 203kg, 1500kg, -
Kolumndiameter: 
Från 7.5cm, 25cm 45.7cm
Minimum längd: ca 16cm, 40cm
Max längd: 3m, 7,5m, 12m
Styrning:
Trådlös
Material kolumn:
Rostfritt stål

Inspo Uca-krabba

BENENS FORMSPRÅK
Jag valde att gå på raka stödben, se 
föregående sida eftersom att de gav 
intrycket av att se stabilare ut även om 
de med böjd variant hade ett 
intressantare uttryck. För att skapa en 
mer anpassningspar lift, så ville jag att 
stödbenen ska kunna ställas in efter 
emballaget, maskinen. I detta fall bru-
kar Valmets produkter oftast stå på 
bockar, fick jag höra eftersom att det är 
även i den höjdnivå de kommer befin-
na sig i efter leverans. Så tanken var 
att man med utfällbara och anpass-
ningsbara stödben kan placera liften 
så nära produkten som möjligt. Benen 
utvecklades i det syftet och fick två 
leder istället som skulle kunna låsas 
med exempelvis splint, annan låsnings-
möjlighet finns såklart, men jag valde 
att använda mig av splint som en enkel 
förklaring av låsningen. Man ska även 
kunna ställa in leden närmast basen, 
men endast till ett visst ytterläge så 
att ingen obalans i tyngdfördelningen 
råder.

LYFTSYSTEMET

Först hade jag tänkt at använda samma 
hissteknik som i en vanlig perlarlift för att 
hissa plattformen. Den skulle hissas med 
hjälp av domkrafter som sköts med 
elektricitet. Jag jämförde liknande tekniker 
på liftpodar, och insåg att det finns ett 
minium läge som den kan skjutas ihop till, 
Den delen kommer hela tiden vara i ett 
statiskt läge och är minst 90cm lång. 

Med utformningen på basen så är det tänkt 
att lyftpunkten sitter under plattformen, på 
vanliga pelarliftar är oftast 
pelarkolumnen en genomgående del av 
plattformen, där man även sköter 
styrningen. Genom att fästa lyftpunkten 
under plattformen vill jag skapa lite mer 
platsyta för operatören och det skulle då 
kunna styras med en fjärrkontroll. 

Liften
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KONCEPTUTVECKLING
PLATTFORMEN

KONCEPTUTVECKLING
PLATTFORMEN

PLATTFORMEN

Jag valde att utveckla plattformen sist 
då jag kände mig osäker på om jag 
skulle behålla L-formen.
Den är väldigt plats-specifik och tycks 
enbart fungera vid vissa ändamål. För-
delen är att den skulle smita åt runt 
ett hörn, eller fungera att arbeta på 
inne i ett hörn. Men under researchen 
uppfattade det jag som att man var i 
mest behov av att arbeta på långsidor 
och kortsidor. Vid ett föremål som är 
runt eller ett föremål där man måste 
komma nära skulle L-formen inte vara 
optimal då den ska anpassas både till 
produkten och den miljö den befinner 
sig i. Den tar plats och kan vara svår att 
manövrera.
Då kan vi tänka oss en miljö där det 
kan vara brist på utrymme, på grund av 
material, verktyg som ligger 
framme för att effektivisering av arbete.

Bild 7 Ur L-formen utvecklades en 
fyrkantig plattform, som operatör står 
man inte  och arbetar i mitten. Jag 
tänkte att man kan uppnå samma yta 
fast i en rektangulär form i detta fall 
tog jag standard mått från en saxlift för 
att ge operatören lite mer golvyta än 
en vanlig trappstege samt en liftpod 
vars golvyta är på ca på 50cm x 1meter 
Pop Up lift, UL Lift 25 50x60 cm. 

Genom att ändra om plattformen så får 
operatören mer golvyta i sidled än om 
den skulle ha varit L-formad. 
Konceptet med gångbryggor kvarstår, 
däremot öppnar jag med en tredje öpp-
ning för gångbanan. För att kunna fästa 
dem som man vill, men samtidigt så 
behövs en tredje öppning där man kan 
komma i och ur liften. 

Förlorad uta

Tar stor plats
Platsbestämd
Svår att manövrera

Pop Up
Mer golvyta
Det äldre konceptet med en L-formad plattform

Personlig lift UL
Det äldre konceptet med en L-formad plattform

1 Enhet

Modulsystem

INGÅNG 
Med tre öppningar finns 
det alltid en möjlighet att 
ta sig upp på lift även om 
liften är kopplad till två 
gångbanor

Bild.7

Det äldre konceptet med en L-formad plattform

DET NYA UTVECKLADE 
KONCEPTET
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FYSISK MODELLFYSISK MODELL

FORMARBETE

Modellen gjordes främst i rödskum, pvc. 
Skala 1:4, 



60 61

FLEX-LIFT
HUR DET FUNKAR

FLEX-LIFT
HUR DET FUNKAR

Gåbryggor kopplas på trappstegen. 
Kan kopplas på tre sidor

Reglerbara stödben, 
låses med splint

Förlängning av infäste av
hjul, vid ojämt underlag

Mörk bas, för intryck av stabilitet
Funktioner och där delar måste 
defineras lyfts fram med kontrastrik kulör

List för att skydda att operatören 
glider ur. Förhindra fall av lösa verktyg

Styrs med fjärrkontroll
Upp-ned, nödstopp samt parkoppling för att 
kunna kontrollera fler än en lift. 

360
industrihjul

Det ska även finnas ett enkelt lås på 
hjulet som enkelt trycks ned med foten
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3meter

135 cm

160 cm

ca 200 cm

300 cm

400 cm
/ 750 cm

Genomsnitt längd 
man: 182 cm 

Neutralt läge Utfällt läge Yttersta läget

Ett slags vattenpass, kan placeras på stödbenen, 
för att operatören ska kunna försäkra sig om att 
liften står stabilt, samt att det inte blir en felaktig
lutning.

Finns färdiga industrihjul i olika 
dimensioner som med låsning som 
kan monteras på produkten

DIMENSIONER
Skala / storlek

90 cm 76 cm
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FLEX-LIFT
HUR DET FUNKAR

FLEX-LIFT
HUR DET FUNKAR

Reglerbara stödben, 
som låses

Gåbrygga kopplas på trappstegen. 
Kan kopplas på tre sidor

Gåbrygga kopplas på med hjälp av tex 
travers

Operatörer tar liften och placerar
den i önskad position

Liftens stödben fälls ut och låses

SYNKRONISERING VIA REMOTE

Genom en fjärrkontroll kan man trådlöst 
styra en eller flera enheter.
Man trycker på in-put på fjärrkontrollen för 
att koppla in exempelvis 1 eller två liftar.
Genom styrenheten kan man välja vilken 
lift man vill kunna synkronisera sin lift 
med. En rådlös signal ut och liftarna kan 
höjas och sänkas synkroniserat. Man 
skulle även kunna välja vilken lift som styr 
över vilken, av ren säkerhetsåtgjärd
För att varna oh uppmärksamma andra om 
att liftarna är i rörelse skulle en inbyggd 
ljudsignal age i form av pipande (när ett 
fordon backar). 

UP DOWN

STOP

LIFT 2

INPUT OUTPUT 

LIFT 1

Styr liften upp och ned

Stoppknapp, ska även 
finnas placerad på liftens 
bas, ifall något skulle 
inträffa och man snabbt 
måste få ned personen

Med dessa extra 
funktioner skulle man 
kunna koppla upp sin lift 
trådlöst genom 
parkoppling till en 
annan lift. På såsätt kan 
liftarna regleras samtidigt
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SPRÄNGSKISS KULÖR
MATERIAL / FÄRGSÄTTNING

FÄRGVAL

Utifrån moodboard, ville jag använda mig av 
färger som man snabbt kan uppfatta med 
ögat. Basen fick en mörk grå färg, för att 
uttycka stabilitet och tyngd.
Funktionerna och delar man interagerar 
med lyfts fram med gult. Övriga delar fick 
en nyans i turkos. Dels för att den sticker ut 
i miljön samt att det är en relativt 
anpassningsbar kulör.
Jag gjorde även en färgöversikt på liften, så  
kan man välja en den kulör som det stärker 
det egna varumärket. 

Hjul som är gummerad, minskar 
förslitningen av kablar

Mörk bas, stabilitet
Funktioner lyfts fram med kulör

Sparklist förhindrar att operatören 
glider under. Förhindra fall av lösa verktyg

Förlängning av infäste av
hjul, vid ojämt underlag

Durkgaller, aluminium, förhindrar halka

Remote, kontrollerar liften, kan parkopplas
trådlöst, nödknapp

Tre grindar, tre avsteg
fungerar som ingång och
 passage för gåbryggor

Rörlig leder som kan låsas
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MÖJLIGHET ATT VÄLJA KULÖR

NAMNVAL

Konceptet fick namnet UCA-lift, dock så 
trodde man vid examineringen att namnet 
stod som en förkortning av något och man 
förstod inte innebördet av namnvalet. 
Ordet uca kommer med inspiration från 
Uca- krabban som har varit som en 
inspiration i formutvecklingen.
Konceptet fick sedan namnet Flex istället 
varav sin flexibilitet i användning och 
hantering.

RESPONS

Konceptet för Valmet vid tillfälle, men har 
fått lite respons och kommentarer kring 
konceptet.
Konceptet verkar positivt med flexibiliteten 
i höjdled. Samt att bottens konstruktion 
skulle göra det relativt enkelt att flytta 
konceptet. 
Det negativa var att det finns en fallrisk 
för att stödbenen sticker ut utanför själva 
plattformen. Vilket jag kan hålla med om, 
det var just därför jag valde att använda 
gult vilket också är en 
varningsfärg på själva handtagen för 
infästningen av hjulen. Samt att ha en 
utstickande färg på stödbenen. 

Jag fick dock kompromissa med längden 
på stödbenen eftersom att konceptet 
behöver stabilitet om det ska kunna bära 
vikt. Eftersom att konceptet saknar batteri 
och motor som skulle göra det tyngre, som 
tex med en saxlift. Den är då istället tung 
men kompakt och relativt dyrare. Medans 
mitt koncept istället skulle bli lättare och 
billigare men att man då kanske måste 
kompromissa med storleken för att uppnå 
stabilitet.

Sedan finns det även funderingar på 
hållfastheten på konstruktionen
Måtten för konceptet är endast baserat på 
ögats uppfattning och vad som ser 
trovärdigt och stabilt ut. Delar som hjul 
och vissa mått för sparkskyddet/ kantlisten 
finns det minimumkrav för.

NAMNVAL

Om man skulle räkna på detta, inklusive
material så kommer det framgå att 
konceptet behöver justeras för att hålla 
kunna fungera praktiskt. 
Det har jag tänkt på bland annat gällande 
stödbenen, med ögonmått har stödbenen 
fått den längd som dem har idag, men 
skulle man räkna på detta är det mycket 
möjligt att  stödbenens längd kan ändras 
för att minska snubbelrisken. 

ÄNDRINGAR

Vid examineringen fick jag förslaget om 
att förändra grindarna, förlänga dem 
och istället ta bort den underliggande 
kantlisten, för att minska snubbelrisken 
när man tar sig upp på liften. Jag gjorde 
en ny variant på grindarna samt 
kantlisten, därav att slutbilderna ser 
annorlunda ut än de tidigare bilderna 
som förklarar konceptet. 

Det finns även sådant man skulle vilja 
ändra och utveckla, en sak är 
möjligheten att skapa en annan lösning 
för att ge liften det stöd den behöver 
men som fortfarande är kompakt 
lättviktigt, inte för kostsamt men lätt 
att använda.

DISKUSSION

FÄRGSÄTTNING

Jag testade mig fram och provade lite 
olika färgkulörer för att framhäva 
funktioner
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Används inom höjdrelaterade områden

Användaren kan röra sig fritt utan att 
känna sig begränsad av 

säkerhetsutrustning

Kan fungera som ett modulärt system för 

att ge mer rörelsefrihet

Lättviktigt koncept som inte sliter på 
kablar

Kompakt lift som inte tar större plats än 

hantverksställning eller trappstege

VALMET FLEX LIFT
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Medge förankring
Förankra selen

Stöd vid arbete
Kan stödja sig, luta mot 
konceptet

Koncept 
1

Koncept 
2

Koncept 
3

Rörelsefrihet
Kunna röra sig obehindrat

Flyttbarhet
Kunna flytta omkring konceptet

Enkel att ställa upp
Få moment för att ta fram, 
ställa upp konceptet

Enkel att använda
Kunna använda konceptet

Höj och sänkbar
Justerbar höjd för att 
anpassa efter arbetsmoment

Håller fullständigt med

Instämmer

Instämmer svagt

Instämmer inte

ENKÄT
BILAGA

Påfrestande arbetpositioner
Minska belastning på bla. axlar 
och leder

Låsbarhet
Konceptet ska kunna låsas, 
ingen förflyttning utan att 
man tillåter det 

Säkerhet 
Kännas säkert att använda

Koncept 
1

Koncept 
2

Koncept 
3

Stabilitet
Konceptet ska vara stabilt och 
stå stabilt

Utrymme
Konceptet upptagande av 
utrymme

ENKÄT
BILAGA 
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BILAGA
STATISTIK


