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Sammanfattning  
Liko utvecklar, tillverkar och marknadsför personlyftar för bruk inom vården samt dess 
tillbehör. Möjligheten att enkelt nedsänka en patient vid eventuella problem med lyften anses 
viktigt. Likos taklyftar är utrustade med en elektronisk nödsänkning samt valbarheten att ha 
en mekanisk nödsänkning. Den befintliga lösningen för detta anses inte optimal med avseende 
på funktion, användarvänlighet och design. På grund av detta vill Liko undersöka 
möjligheterna att ta fram en ny mekanisk nödsänkning.  
 
Arbetsmetoden som använts i examensarbetet är systematisk problembehandling, som är en 
funktionell utgångspunkt avsedd att lösa problem. 
 
Med anledning av att den mekaniska nödsänkningen är en säkerhetsdetalj ligger stor vikt på 
dess mekanik. Med detta som bakgrund delades projektet upp i två delar, en som behandlar 
nödsänkningens mekanik samt en del som behandlar dess formgivning. Det mekaniska 
problemet behandlades inledningsvis och därefter behandlades formgivningen. 
 
För att identifiera problemet med produkten gjordes användarintervjuer samt tester på 
befintlig nödsänkning. Ett omfattande idéarbete, där mängder av mekaniska principer 
studerades, genererade ett antal mekanikkoncept som systematiskt bedömdes efter att 
utförliga tester gjorts på dessa. Därefter valdes ett koncept som vidareutvecklades och var 
utgångspunkt till de kommande formgivningskoncepten. De olika formgivningskoncepten 
modellerades och visualiserades i ett CAD- system varpå de systematiskt bedömdes. En 
analys genomfördes på det vinnande konceptet där dess brister listades. Bristerna åtgärdades 
och ett slutgiltigt koncept fastställdes. 
 
Resultatet är en mekanisk nödsänkning som bygger på en mekanik som tryggt och enkelt 
utför dess uppgift samt en design som passar in i företagets produktsortiment. 
  
 
 



  

Abstract 
Liko develops, manufactures and markets patient lifts and lifting accessories. The ability to 
easily immerse a patient in the event of problems with the lift is considered important. Liko 
overhead systems are equipped with an electronic emergency lowering and eligibility to have 
a mechanical emergency lowering. The existing solution for this purpose is not optimal in 
terms of function, usability and design. Because of this, Liko is interested in the possibility of 
developing a new mechanical emergency lowering. 
 
In this master thesis a systematic approach for problem solving has been used which is a 
functional starting point with the intention to solve problems. 
 
The mechanical emergency-lowering device is a security feature and for that reason, its 
mechanics are very important. With this background, the project was split into two parts, one 
part that deals with mechanics and one part for its design. The mechanical problem were 
processed initially and then the design problem. 
 
Interviews and tests were done to identify problems with the existing emergency lowering 
device. A comprehensive idea work, where a large number of mechanical principles were 
analyzed, generated a number of mechanical concepts that were systematically analyzed after 
extensive tests were done on these. Thereafter one concept was chosen to be the basis for 
upcoming design concepts. The design concepts were modeled and visualized in a CAD 
system and then they were systematically assessed. An analysis was made on the winning 
concept, where its deficiencies were listed. These deficiencies were corrected and a final 
concept was established. 
 
The result is a mechanical emergency-lowering device that is based on mechanics that safe 
and easy carry out its task, and a design that fits into the company's product range. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, mål och avgränsningar till området som 
examensarbetet behandlar. 

1.1 Bakgrund 
Liko utvecklar, tillverkar och marknadsför personlyftar för bruk inom vården samt dess 
tillbehör. Möjligheten att enkelt kunna nödsänka en patient vid eventuella problem med lyften 
anses viktigt. Likos taklyftar är utrustade med en elektronisk nödsänkning samt valbarheten 
att ha en mekanisk nödsänkning. Med en mekanisk nödsänkning innebär det att det alltid är 
möjligt att sänka vårdtagaren. Den befintliga lösningen för detta anses inte optimal med 
avseende på funktion, användarvänlighet och design. På grund av detta vill företaget 
undersöka möjligheterna att ta fram en ny mekanisk nödsänkning.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och ta fram en princip för att mekaniskt nödsänka 
en patient.  

1.3 Mål 
Arbetet skall resultera i; 
 

1. En prototyp för mekanisk nödsänkning. 
2. CAD- modeller för visualisering. 
3. Design som överensstämmer med Likos produktsortiment. 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning som gjordes i detta examensarbete var att inte förändra någonting i företagets 
befintliga lyftar. Ytterligare avgränsningar som gjorts var att inte djupare analysera 
tillverkningsmetoder och materialval, samt att inte ta fram bruksanvisning till den framtagna 
produkten.  
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2 Teori 
Examensarbetet behandlar ett antal ämnesområden som studeras för att fastställa att arbetet 
har en teoretisk förankring. I detta kaptitel sammanfattas den teori som har anknytning till 
arbetet.  

2.1 Produktsemantik 
Semantik handlar om studiet av tecknets budskap eller dess innebörd. Den viktigaste och 
vanigaste kommunikationen mellan produkt och användare är med formen, ytan och 
utseendet. De fyra semantiska funktionerna; beskriva, uttrycka, uppmana och identifiera 
behandlar detta ämne. (Johannesson, Persson & Petterson 2004)  
 
Beskriva – Produkten bör beskriva dess ändamål, hur den skall hanteras samt på vilket sätt 
den verkar. Om en produkt som skall greppas förses med tydliga greppvänliga ytor beskriver 
det tydligt hur produkten skall hanteras. 
Uttrycka – Genom produktens design kan dess egenskaper uttryckas. En produkt som är 
ömtålig bör inte ge ett robust uttryck, den kan då hanteras ovarsamt. 
Uppmana – En produkt bör uppmana till korrekt användning och hantering. Utformningen på 
en bil uppmanar om dess körriktning. 
Identifiera – Produktens färg och form beskriver vilket ursprung produkten har och vilket 
sortiment den tillhör. 
 
För att produktens budskap skall vara tydligt bör produktutformningen ha en stark gestalt, 
vara lagom komplex samt överensstämma med individens behov och referensram. En design 
som inte överensstämmer med produktens egenskaper kan kännas opålitlig. Om det är en helt 
ny produkt som skall formges är det viktigt att utformningen blir så naturlig som möjligt. 
(Österlin, 2007) 
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2.2 Tolkning 
Människans förmåga att ta in information genom synsinnet och tolka informationen är viktig 
att förstå vid produktutveckling. Efter en första övergripande, snabb och omedveten 
bedömning av helhetsintrycket av produkten kan vi fokusera direkt på de avvikelser eller 
mönster som kan uppfattas. Ytterligare egenheter med människans seende är att helheten har 
företräde detaljerna, vilket är viktigt att tänka på vid produktutveckling. (Johannesson et al., 
2004)  
 
En gestalt kan beskrivas som ett arrangemang där de ingående delarna fungerar som en helhet 
vilket är mer än summan av sina delar. Delarna i gestalten är gestalter var och för sig men 
tillsammans, instoppade i helheten, samverkar de och påverkar varandra. Det kan till exempel 
vara färg, form och ytfinish. När de ingående delarna samverkar blir det en gestalt och ett 
estetiskt mervärde. Nedan beskrivs några av gestaltlagarna: 
 
Symmetri – Saker som är symmetriska anses höra ihop. 
Närhet – Saker som ligger nära varandra tycks höra ihop. 
Likhet – Saker som liknar varandra i exempelvis färg och form tycks höra ihop. 
Slutenhet – Saker som på något sätt är inneslutna tycks höra ihop. 
Kontinuitet – Saker som tillsammans bildar ett mönster betraktas som ett objekt. 
Area – Gestalter upptäckts mer tydligt ju mindre arean är av flera areor som sammanfaller 
Goda kurvan – I ett arrangemang av linjer tillåter den goda kurvan oss att se ett mönster.  
Figurer och grund – Hjärnan försöker att urskilja objekt från bakgrunden. 
Erfarenhet – Mönster som till viss del sammanfaller med inlärda figurer och bilder 
kompletteras till helheter genom vår erfarenhet.  
 
En upplevelse som är alltför enkel blir lätt ointressant, därför behövs det kontraster. Är den 
för komplicerad blir den ogripbar och tröttsam. För att upplevelsen skall vara stimulerande 
bör den avvika lagom mycket från den personliga referensramen. (Österlin, 2007) 

2.3 Formspråk 
Produktens form förmedlar en stor del av dess budskap. Linjer och ytor bildar mer eller 
mindre dynamiska former. I varje form syns de krafter som skapade den. Skarpa former 
indikerar spänningar, strömlinjeformer och diagonaler ger intrycket av rörelse. De olika 
formerna sätts ihop enligt någon uppbyggnadsprincip och ger en huvudform med struktur och 
karaktäristiska detaljer. Tillsammans bygger de ingående delarna och helheten upp produktens 
uttryck. Det är viktigt att dessa samverkar.  
 
För att skilja sig ifrån konkurrenter kan produkter inom samma kategori få en tydlig 
produktprofil för att bli ett tydligt alternativ. Som hjälp för att ta fram en produktprofil finns 
ett par frågor som bör besvaras. (Österlin, 2007) 
 

-‐ Hur är huvudformen? 
-‐ Hur utformas ytor och kanter? 
-‐ Vilka karaktäristiska detaljer används? 
-‐ Hur är färgsättningen och ytstrukturer? 
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Inom många produktkategorier finns det en produktstil som är typisk för respektive kategori. 
Ibland kan det vara bra att inte avvika för mycket från denna produktstil om konsumenterna 
skall veta vad produkten är för något. (Österlin, 2007) 

2.4 Färger 
Människan kan skilja på flera miljoner olika färger och färgerna signalerar olika budskap. 
Varje färg har en egen kod olika färgsystem. Ett vanligt färgsystem är NCS, Natural Colour 
System, det naturliga färgsystemet, det grundar sig på fyra färger (gul, röd, blå, grön) svart 
och vit.  
 
Färger kan tolkas på olika sätt beroende på geografisk plats, tidsperiod och kulturell 
tillhörighet. I vissa sammanhang finns det anledning att ha fastställda konventioner för 
färgsättning. Detta har framkallat standardisering av färgsättning av vissa föremål, exempelvis 
trafiksignaler och brandskydd. 
 
Rött är färgen för eld och blod och associeras med energi, krig och fara, men även passion, 
begär och kärlek. Färgen används ofta för att indikera fara och på maskiner för att markera ut 
exempelvis nödstopp. 
 
Grönt, i motsats till rött, betyder säkerhet och är i trafiken färgen för fri passage. Om rött och 
grönt används tillsammans förstärks tolkningen av dess innebörd.  

2.5 Ergonomi 
Ergonomi är vetenskapen om arbete: om människorna som utför det och hur de utför det, om 
den utrustning som de använder, deras arbetsplats och den psykosociala aspekten av 
arbetssituationen. Nedan listas ett antal kriterier att ta hänsyn till vid designarbete utifrån ett 
ergonomiskt perspektiv. (Pheasant & Haslegrave, 2006) 
 

• Funktionalitet 
• Användarvänlighet 
• Komfort 
• Hälsa och säkerhet 
• Arbetskvalitet 

 
Den ergonomiska strategin är att beakta alla relevanta kriterier och inte bara inrikta arbetet på 
ett kriterium till kostnad för de andra kriterierna. Ett samspel mellan alla kriterierna är av stor 
vikt.  

2.6 Utformning av cylindriska reglage  
Att använda cylindriska reglage kräver en viss eftertanke, då de ska vara utformade så att de 
är lätta att greppa. Hur cylindriskt reglage bör vara utformat beror på hur den skall greppas. 
Precisionsgrepp innebär att knoppen greppas med fingertopparna och lämpas för precisa 
rörelser. Diametern för ett precisionsgrepp (precision grip) bör vara mellan 10-100 millimeter 
och djupet bör vara mellan 12-25 millimeter. Kraftgrepp (power grip) är lämpad för 
överföring av större vridmoment och bör kombineras med en greppyta som är räfflad för att 
förbättra greppbarheten. Se bild 1. Diametern på ett kraftgrepp bör vara mellan 35-75 
millimeter. (Chengalur, Rodgers & Bernard, 2004) 
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Bild 1. Precisionsgrepp samt kraftgrepp. (Chengalur et al., 2004) 
 
Rekommenderat vridmoment beror till stor del på storlek och tjocklek. För ett precisionsgrepp 
är en diameter på 51 millimeter att föredra, då större eller mindre diameter inte lämpar sig lika 
bra för att överföra moment. Se tabell 1. Värdena i tabellen är maximalvärden som kan 
tillföras utav de flesta människorna. För frekvent användande bör värdena delas på hälften för 
att ge ungefärligt gränsvärde. (Chengalur et al., 2004) 
 
Tabell 1. Maximalt vridmotstånd. (Chengalur et al., 2004) 
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2.7 Ledningssystem 
Nedan presenteras de ledningssystem som är av betydelse till projektet. 
 
2.7.1 Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är ett frivilligt system med syfte att etablera rutiner för systematiskt 
miljöarbete i företag och andra verksamheter. De två system som är vanligast är EMAS, Eco 
Management and Audit Scheme, samt ISO 14001. EMAS är framtaget av EU och ISO är 
framtaget av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). (Nationalencyklopedin, 
2009)  
 
Att erhålla certifiering enligt något av dessa system skall företaget ha identifierat 
miljöaspekterna av sin verksamhet, satt upp mål för miljöarbete samt utformat program för att 
nå målen. Det krävs bland annat dokumenterade ansvarsförhållanden och rutiner samt 
återkommande revision i syfte att finna möjligheter till förbättringar. Att ha god intern och 
extern miljökommunikation är också viktigt. 
 
Ett certifierat miljöledningssystem är dock ingen garanti att ett företag har en låg 
miljöpåverkan. Tillverkningen av miljöskadliga produkter kan exempelvis miljöcertifieras om 
själva produktionen uppfyller certifieringskraven.  
 
Certifieringen görs av ackrediterade kontrollorgan. Totalt 10 700 företag har certifierats enligt 
ISO 14001, därav ca 650 svenska (1999). Till EMAS- systemet är 2 800 företag anslutna, 
därav drygt 150 svenska (merparten är tyska). Antalet förväntas öka markant de närmaste 
åren. (Nationalencyklopedin, 2009) 
 
2.7.2 Kvalitetsledningssystem 
ISO 13485 specificerar krav för ett kvalitetsledningssystem där avsett för organisationer som 
tillhandahåller medicintekniska produkter och tillhörande tjänster.  
 
Företag med certifieringen ISO 13485 har rätten att leverera utrustning till 
sjukvårdsmarknaden för produkter i säkerhetsklasserna, klass 1, 2A och i vissa fall 2B, dock 
aldrig i klass 3.������Produkter i klass 3 skall godkännas via CE märkning av tredjepart samt den 
skall granskas i varje fall.������I klass 2B måste produkterna i regel granskas av tredjepart medan 
det i klass 1 och 2A är företaget själv som klassar sin produkt under förutsättning att de 
innehar ISO 9001 och certifiering enligt 13485. (LRQA, 2009) 
 
ISO 13485 innehåller några särskilda villkor för medicintekniska produkter och utesluter vissa 
av kraven i ISO 9001 som inte är lämpliga. På grund av dessa undantag, kan organisationer 
vars ledningssystem för kvalitet överensstämmer med denna standard kan inte hävda 
överensstämmelse med ISO 9001 såvida inte deras kvalitetsstyrningssystem system uppfyller 
alla krav i ISO 9001. Alla krav i ISO 13485 är specifika för de organisationer som 
tillhandahåller medicinsk utrustning, oavsett typ eller storlek på organisationen. (International 
Organization for Standardization, 2009) 
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2.7.3 Myndighetskrav 
ISO 10535 är den internationella standard som specificerar krav och provningsmetoder för 
lyftanordningar och kroppsstödsenheter, avsedda för personer med funktionshinder. Denna 
standard är inte tillämpbar på produkter som transporterar personer mellan två våningar i en 
byggnad. Den omfattar inte metoder för bestämning av åldrande eller korrosion av sådana 
lyftanordningar och enheter. Kraven i denna standard är utformad med hänsyn till behoven 
hos både brukare och vårdpersonal. (Swedish Standards Institute, 2009)  
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3 Metod  
För att säkerställa arbetets kvalité används väl dokumenterade metoder. De metoder som 
använts i projektet presenteras i detta kapitel.     

3.1 Planering 
I projektets start är det viktigt att en utförlig planering upprättas. Att skapa en arbetsplan är ett 
bra sätt att dokumentera vad projektet ska och inte ska innehålla. Detta dokument kan 
användas som ett kontrakt mellan uppdragsgivaren och arbetstagaren. Uppkommer 
frågetecken om projektets innehåll finns möjligheten att återgå till arbetsplanen för att se vad 
som initialt bestämts. 

3.2 Projektstrategi 
Cyklisk problemlösning innebär att projektet ses som cirkel där projektets delmoment utgör 
delar i cirkeln. Med bibehållen helhetssyn upprepas processen 2-3 gånger under vilka 
utvecklingsarbetet successivt förskjuts framåt. Delmomenten utgör de stadier som projektet 
genomgår. Under första varvet ligger tyngdpunkten på att planera arbetet, sätta sig in i 
problemen samt att formulera krav och önskemål. I andra varvet ligger fokus på uppfyllandet 
av krav, mål samt att ta fram alternativa lösningsförslag. I tredje varvet ligger fokus på 
värdering, val samt detaljbearbetning. Se bild 2. (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008)  

 
Bild 2. Projektcirkel. 

3.3 Informationsinsamling 
Olika metoder används för att samla in information som är relevant för projektet. Detta är av 
stor vikt i projektets start för att erhålla en uppfattning om den uppgift som skall utföras. 
Informationsinsamlingen pågår genom hela projektet med fokus på olika områden. 
 
3.3.1 Intervjuer 
Intervjuer kan vara strukturerade, ostrukturerade eller en kombination av dessa. I en 
strukturerad intervju är frågorna förbestämda och intervjun styrs av dessa. I en ostrukturerad 
intervju är frågorna obestämda och intervjun styrs av de frågor och svar som uppkommer 
under intervjun. Intervjuer är sällan helt strukturerade eller ostrukturerade, utan är ofta en 
kombination där vissa frågor är bestämda i förväg och nya frågor som uppkommer tillåts. 
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3.3.2 Konkurrentanalys 
Att göra en konkurrentanalys innebär en studie av konkurrenters produkter på marknaden. Att 
analysera produkternas för- och nackdelar kan ge ett underlag i det egna 
produktutvecklingsarbetet samt även ge inspiration till nya idéer. 
 
3.3.3 Internetsökning 
På internet sker informationsöverföring av bland annat text, bild och ljud på ett enkelt och 
effektivt sätt. Eftersom att internet är världens största datornätverk och möjliggör 
kommunikation över hela världen är det en enorm resurs vid insamling av information. 
  
3.3.4 Litteratursökning 
Litteratursökning kan användas för att söka information om projektets innehåll. Det kan 
användas initialt för att ge en bättre inblick i ämnen, eller under projektets gång där specifika 
sökningar kan genomföras. Informationen kan sökas i faktaböcker, forskningsrapporter, 
kataloger och övriga tidsskrifter.  

3.4 Nulägesbeskrivning 
Syftet med att göra en nulägesbeskrivning är att ge en god bild av den befintliga produkten 
och företagets verksamhet.  I nulägesbeskrivningen utreds fakta och uppfattningar som har 
betydelse för projektet.  

3.5 Systematisk problembehandling 
Designproblem är ofta komplexa vilket gör det svårt att lösa dem enbart med utgångspunkt 
från intuition. Med en funktionell utgångspunkt samt att utgå ifrån att betrakta designproblem 
som ett problem som skall lösas, kan förenkla processen. Det gör att den blir möjlig att 
dokumentera samt enkel att överblicka. (Johannesson et al., 2004) 
 
För att behandla problem så måste man kontinuerligt erhålla information. Det är även viktigt 
att man under processens gång dokumenterar arbetet och de resultat som man uppnår. Att 
göra en enkel uppdelning av arbetssteg för systematisk problemlösning kan vara följande: 
 

• Bestämma problem 
• Undersöka problem 
• Lösa problem 
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3.5.1 Bestämma problem 
Syftet med problembestämningen är att klargöra vad problemet är. Det är viktigt att inte 
missuppfatta vad problemet är. Det är vanligt att problemformuleringen måste göras om eller 
justeras, vilket ofta beror på att informationen som fanns tillgänglig i arbetets start var felaktig 
eller otillräcklig. Problemformuleringen bör inte innehålla en icke nödvändig begränsning av 
lösningsmöjligheter. Att bestämma problemet kan delas upp i momenten: 
 

• Formulera problemet 
• Bestämma problemnivå  
• Uppdela och avgränsa problemet 

Formulera problemet 
Att formulera problemet innebär att man:  
 

• Klargör vad som egentligen är problemet. 
• Formulerar det så kort och koncist som möjligt. 
• Att eftersträva en så öppen problemformulering som möjligt. 

Bestämma problemnivå  
Det är viktigt att bestämma lämplig nivå för behandling av problemet.  
Hög nivå medför: 
 

• abstrakt eller bred problemformulering 
• större möjligheter till många lösningar samt radikala lösningar 
• att arbetsmängden ökar vid problemets behandling 

 
Låg nivå innebär: 
 

• mer konkret men också snävare problemformulering 
• att lösningsmöjligheterna blir mer begränsade 
• att arbetsmängden bli mindre omfattande 

 
Man kan vandra i nivå: 

• uppåt genom frågeställningen ”varför?” 
• nedåt genom frågeställningen ”hur?” 

Metoder för att bestämma problem 
För att underlätta problemformuleringen så finns det ett antal metoder som är användbara. 
Syfte med dessa metoder är att göra de som är involverade i projektet medvetna om problemet 
och problemets karaktär. Frågemetoden är en av dessa och presenteras nedan. 
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Frågemetoden 
Syftet med metoden är att ta fram fakta och synpunkter som sedan kan användas som 
underlag vid beskrivningen av problemet. Detta görs genom att så tydligt som möjligt besvara 
ett antal frågor. Svaren bör vara faktabetonade, objektiva och distinkta. Exempel på frågor 
kan vara: 

• Vad är problemet? Varför finns det där? 
• Var finns problemet? Varför finns de där? 
• När finns problemet? Varför finns det just då? 
• Vem berörs av eller är inblandade i problemet? Varför är just dessa inblandade? 
• Hur vanligt är problemet? Varför är det av denna omfattning? 
• Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? Varför finns dessa 

delproblem? Varför är sambandet sådant? 
 
3.5.2 Undersöka problem 
Problemundersökningen innebär att man fördjupar studien av problemets bakgrund, nuläge 
och framtida situation. Problemundersökningen kan innehålla följande moment: 
 

• Uppdela problem 
• Analysera problem 
• Precisera problem 

Uppdela problem och analysera problem 
Ofta krävs det en mer ingående undersökning av problembeskrivningar, delproblem och 
informationsmaterial. Detta kan leda till kompletterande undersökningar och analyser om man 
märker att det fattas material eller underlag. Momenten ”uppdela problem” och ”analysera 
problem” kan innebära att: 
 

• Klarlägga problemets sammansättning (delproblem) och påverkande faktorer. 
• Bearbeta och sammanställa utredningsmaterialet 
• Utforma förslag till kriterier eller funktioner. 

Precisera problem 
Momentet ”precisera problem” kan innebära att: 
 

• Fastlägga eventuella begränsningar för det fortsatta utvecklingsarbetet 
• Formulera kriterier och fastställa olika kriteriers betydelse och samband 
• Sammanställa kriterier 
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Bristanalys 
Vid förbättring av en produkt så kan tillvägagångssättet vara att kritiskt granska och analysera 
befintlig produkts funktioner. Syftet är att fastställa vilka nackdelar, brister eller 
förbättringsmöjligheter som finns. Nedan ges exempel på tillvägagångssätt. (Johannesson et 
al., 2004) 
 

1. Studera problemsituationen eller produkten. Bilder är bra men det är bättre om man 
har tillgång till produkten. 

2. Identifiera brister, nackdelar eller förbättringsmöjligheter i produkten och 
användningen av produkten. 

3. Upprätta en förteckning av dessa brister, nackdelar eller förbättringsmöjligheter. 

Trädteknik 
Trädteknik är en metod som är ett komplement till många andra metoder och innebär att man 
grafiskt och visuellt visar samband mellan olika faktorer som är viktiga vid utvecklingen av 
produkten eller önskvärda krav på produkten. Metoden är ett utmärkt hjälpmedel vid 
problemets uppdelning och analys. (Johannesson et al., 2004)  

3.6 Krav och önskemål 
Nedan beskrivs innebörden av kravspecifikation samt önskemålsviktning. 
  
3.6.1 Kravspecifikation 
Att upprätta en kravspecifikation är ett sätt att samla alla de krav och önskemål som ställs på 
produkten. Kravspecifikationen beskriver vad produkten ska uppfylla men inte hur.  
 
Definitionen av krav och önskemål: 
 
Krav; en funktion som produkten måste uppfylla. 
 
Önskemål; en funktion som inte är av avgörande karaktär men kan dock göra produkten mer 
attraktiv. Önskemål skall uppfyllas i så stor grad som möjligt.  
 
3.6.2 Önskemålsviktning 
Önskemålen som listats i kravspecifikationen jämförs parvis mot varandra och en viktfaktor 
beräknas. Detta ger en tydlig bild hur de olika önskemålen förhåller sig till varandra. 
Resultatet kan sedan användas vid bedömning av konceptförslagen. (Johannesson et al., 2004) 
 
Exempel på hur önskemålsviktning genomförs beskrivs nedan i text och i tabell 2. 
 
För att poängsätta önskemålen används siffrorna 0, 1 och 2.    
  

1. Varje önskemål tilldelas en bokstavsbeteckning.  
2. Önskemålen jämförs parvis och resultat förs in tabellen. 

2.1 Första att jämföras är önskemål A och B. I detta exempel är önskemål A 
viktigare än önskemål B, vilket medför att siffran 2 förs in i ruta A-B. 

2.2 Nästa par att jämföras är önskemål A och C. I detta exempel är önskemål A 
lika viktigt som önskemål C, vilket medför att siffran 1 förs in i ruta A-C.  
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2.3 Eftersom att önskemålen A och B redan är jämförda kan ruta B-A fyllas i, då 
det är klart att önskemål A är viktigare än B. Siffran 0 förs in i ruta B-A. 

2.4 Då återstår endast att jämföra önskemålen B och C. I detta exempel är 
önskemål C lika viktig som önskemål B, vilket medför att siffran 1 förs in i 
ruta B-C. 

2.5 Önskemål C är redan jämfört med både önskemål A och B. Detta gör att 
rutorna C-A och C-B kan fyllas i med siffrorna 1. 

3.  Addera radvis poängen för varje önskemål och för in i summan i tabellen 
4.  Beräkna viktfaktor. Vart och ett önskemåls summa divideras med den totala summan.  

 
Tabell 2. Önskemålsviktning. 

Önskemålsviktning 
 A B C  Summa Poäng Viktfaktor 
Önskemål A - 2 1  3 0,50 
Önskemål B 0 - 1  1 0,17 
Önskemål C 1 1 -  2 0,33 
    Summa: 6 1,00 
 

3.7 Kreativa metoder 
När problembestämningen är fastställd och fördjupande problemundersökningar utförts vidtar 
arbetet med att lösa problem. Syftet med problemlösningen är att få fram ett eller flera bra 
lösningsförslag. Som hjälpmedel vid problemlösning kan ett antal tekniker användas för att 
öka skapandeförmågan. Nedan beskrivs de metoder som använts i detta projekt. 
 
3.7.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att effektivt generera många idéer. Metoden genomförs i grupp 
med 5- 15 personer där en deltagare är gruppledare. Gruppens sammansättning bör bestå av 
olika kompetenser och erfarenheter för att ge bästa resultat. Vid start formulerar gruppledaren 
problemet för deltagarna som därefter ska generera så många nya idéer som möjligt. Kvantitet 
går före kvalitet och tanken är att gruppen skall inspirera varandra och genom att kombinera 
och utveckla andras idéer skapa egna nya idéer. En brainstorming session bör inte vara längre 
än 45-60 minuter och idéerna ska dokumenteras som skisser och/eller med korta 
beskrivningar. För att erhålla bästa resultat finns fyra regler som bör följas. (Johannesson et 
al., 2004)  
 
Kritik är inte tillåten. Varken positiva eller negativa kommentarer är tillåtna. Idékritiken 

kommer i ett senare skede. 
 
Kvantitet eftersträvas Strävan efter så många idéer som möjligt ökar chansen att några av 

dem är bra. 
 
Gå utanför det vanliga Ovanliga idéer kan efter eventuell justering eller kombination med 

andra lösningar resultera i en riktigt bra lösning. 
 
Kombinera idéer Att kombinera och komplettera färdiga lösningar kan generera nya 

lösningar. 
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3.7.2 Slumpordlista 
Metoden går ut på att slupmässigt välja ut ord från en bok eller en tidskrift och gör en lista av 
dessa. Sedan antecknas de associationer som gjorts till vart och ett av orden. Det är viktigt att 
inte fundera länge på varje ord, utan att anteckna de första associationerna som uppkommer.   
 
3.7.3 Katalogmetoden 
En av de allra enklaste metoderna för att främja kreativt tänkande är katalog eller 
litteraturmetoden. Metoden passar för både grupp- och individuellt problemlösningsarbete. 
Vad man gör är att man söker information i litteratur (kan även vara tidskrifter, tidningar, 
internet med mera). Antingen kan liknande eller nära besläktade lösningar undersökas, eller så 
kan idéer och inspiration sökas i tidskrifter som innehåller nya designidéer, ny konst, 
modetrender eller i princip vad som helst som kan ge associationer till vad som skulle kunna 
vara en lösning till det aktuella problemet. Exempel på informationskällor som kan användas 
kan vara: 

-‐ Produktkataloger 
-‐ Broschyrer 
-‐ Facktidskrifter 
-‐ Fackböcker 
-‐ Patentskrifter 
-‐ Företagsintern information 
-‐ Designtidskrifter 
-‐ Modemagasin 

 
  

3.8 Utvärdering och val 
De metoder som används för att utvärdera lösningar och erhålla beslutsunderlag beskrivs 
nedan. 
 
3.8.1 Gallringskort 
Första steget i utvärderingsprocessen är att eliminera de lösningar som är orimliga eller av 
någon anledning inte genomförbara. Lösningsalternativen undersöks för att klargöra om de: 
(Johannesson et al., 2004) 

-‐ Löser huvudproblemet 
-‐ Uppfyller alla kraven 
-‐ Kan realiseras i verkligheten 
-‐ Är inom den gällande kostnadsramen 
-‐ Passar företagets produktprogram 
-‐ Rekommenderas av andra orsaker 

 
3.8.2 Utvärderingskriterier 
För att kunna bedöma hur väl de olika lösningsförslagen uppfyller önskemålen sätts 
utvärderingskriterier upp för varje önskemål. För varje önskemål sätts gränsvärden upp till de 
betyg som symboliserar hur väl önskemålet uppfylls. Valfri betygsskala kan användas 
beroende på vilken upplösning man vill ha. Vanligtvis är lägsta betyget 1 men man kan även 
använda 0 (för alternativ som inte alls uppfyller önskemålet). (Johannesson et al., 2004) 
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3.8.3 Kriterieviktmatris 
När vart och ett önskemål har fastlagda viktfaktorer samt definierade betyg, så kan den 
slutliga utvärderingen genomföras enligt kriterieviktmetoden. Varje lösning bedöms med 
avseende på de olika önskemålens viktfaktorer och dess betyg. Detta görs i en matris där 
önskemålen med dess viktfaktor och betyg läggs in på matrisens rader och lösningsförslagen 
läggs in i dess kolumner. Se tabell 3. Förutom lösningsförslagen finns även en ”ideallösning” 
inlagd, denna får högsta betyg på uppfyllelsen av samtliga önskemål. Det normaliserade totala 
meritvärdet beräknas för varje lösningsalternativ och det olika lösningsförslagen rangordnas 
utifrån detta. (Johannesson et al., 2004) 
 
Att genomföra en granskning av resultatet är relevant innan beslut tas. Följande punkter bör 
beaktas: 

-‐ Signifikansen i skillnaden mellan beräknade meritvärden. Är skillnaden tillräckligt 
stor för att säkert kunna säga att alternativet med rangordning 1 är bättre än det med 
rangordning 2?  

-‐ Balansen mellan delbetyg. Är det bästa meritvärdet ett resultat av ett antal mycket 
höga betyg och ett antal mycket låga betyg eller är delbetygen jämna? 

-‐ Osäkerheter i värdena.  Finns osäkerheter i viktfaktorer, betygskalor och satta betyg? 
 
Exempel på hur kriterieviktmatris används beskrivs nedan i text och i tabell 3. 
  

1. Varje önskemåls viktfaktor förs in i tabellen.  
2. Lösningsförslagen får ett betyg på hur bra de uppfyller vart och ett önskemål. Betygen 

förs in i kolumn v. 
3. För att räkna ut det viktade betyget multipliceras lösningarnas betyg med respektive 

önskemåls viktfaktor. 
4. Det viktade betyget summeras. 
5. Summan av de viktade betygen delas med ideala lösningens betygssumma. Detta ger 

ett betyg på respektive lösning mellan 0 och 1. 
6. Ta beslut om lösningsförslag. 

 
Tabell 3. Kriterieviktmatris. 

Kriterieviktmatris 
 Lösningsalternativ Önskemål  Ideal 1 2 

 Viktfaktor v t v t v t 
Önskemål A 0,5 3 1,5 2 1 1 0,5 
Önskemål B 0,17 3 0,51 3 0,51 2 0,34 
Önskemål C 0,33 3 0,99 1 0,33 2 0,66 

T=Σ ti 1,0 3 1,84 1,5 
T/Tmax  1 0,61 0,5 
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3.8.4 Svagpunktsanalys 
För att identifiera och om möjligt eliminera svaga punkter i lösningskoncepten kan ett 
svagpunktsdiagram upprättas. Se bild 3. Staplarnas längd (V) motsvarar lösningens betyg och 
dess tjocklek (W) motsvarar vikten. 
 

 
Bild 3. Svagpunktsdiagram.  
 
Arean på staplarna motsvarar önskemålens viktade totalbetyg. För att få ett bra 
lösningskoncept krävs det om möjligt att de kriterier som har störst påverkan på totalbetyget 
förbättras under vidareutvecklingen. Detta gäller för de önskemål som har en stapeltjocklek 
över genomsnittet och en stapellängd under genomsnittet. Utöver ett högt totalbetyg är det 
viktigt att ett lösningskoncept har en välbalanserad viktfördelning utan några allvarliga 
svagpunkter. Är detta fallet kan det leda till att ett lösningskoncept med lägre totalbetyg väljs 
framför ett annat. (Pahl, Beitz, Feldhusen & Grote 2007) 

3.9 Modellbyggnad 
Ofta används geometrimodeller i CAD-system för att undersöka en produkt i olika vinklar 
innan någon fysisk modell byggs. Olika typer av fysiska modeller kan byggas och de fyller 
olika funktioner. För att utföra tester och verifiera en ny teknisk lösning används 
funktionsprototyper. (Johannesson et al., 2004) 
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4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet med att ta fram en ny mekanisk nödsänkning genomförs. 

4.1 Planering  
När projektet startade utfördes en grundlig planering av arbetet. En arbetsplan upprättades, 
detta för att båda parter skulle ha samma uppfattning av projektets syfte, mål och 
avgränsningar. Arbetsplanen innehöll även ett ganttschema som användes för att planera hur 
projekttiden skulle disponeras. Se bilaga 1. Arbetsplanens innehåll diskuterades med 
uppdragsgivaren för att båda parter skulle vara överens om dess innehåll.  

4.2 Informationsinsamling 
Olika sätt att samla information har använts i projektets olika stadier, vilka beskrivs nedan. 
 
4.2.1 Intervjuer 
I ett tidigt skede av projektet utfördes en intervju med Anders Liljedahl, konstruktionschef på 
Liko. Se bilaga 2. Intervjun var till stor del ostrukturerad, endast en fråga var förberedd, och 
styrdes till stor del av det som uppkom under intervjun. Bakgrunden till projektet klargjordes 
samt bristerna med befintlig konstruktion. 
 
För att få ett användarperspektiv på vad som är problemen med befintlig produkt, så 
kontaktades tre äldreboenden. Ett av boendena besöktes för en intervju och två kontaktades 
via telefon varpå frågor skickades via e-post till dem. För att erhålla åsikter från personer med 
olika kunskap och erfarenhet, så intervjuades bland annat sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
 
De äldreboenden som kontaktades var:  
Midskogen A, Bergviken, Luleå besökt 2009-09-23. Boendet består av 4 enheter med 9 
boende i varje enhet.  
Malmuddsgården, Malmudden, Luleå kontaktades 2009-09-16. Boendet består utav 36 
lägenheter. 
Alviks äldreboende, Alvik, Luleå kontaktades 2009-09-15. Består av 18 lägenheter fördelat på 
två enheter.  
  
Ett antal frågor förbereddes innan besöket genomfördes och de låg till grund för intervjun. 
Initialt framkom det att en stor del av problemet var att återställa nödsänkningen efter 
användning (rulla upp den bandlängd som använts för nedsänkning), inte själva 
nedsänkningen. Det framkom att nödsänkningen inte använts i någon nödsituation utan att den 
endast använts för att erhålla längre bandlängd. Handtaget på nödsänkningen sticker ut 
aningen mycket och det finns en möjlighet att brukaren gör sig illa på den. Att ha ett hjul som 
man snurrar på istället för att ha ett handtag, anses dugligt om det inte är alltför tungt att 
snurra på hjulet. Det bör heller inte krävas många varv för att erhålla önskad nedsänkning. En 
knapp är inte att föredra då den kan vara svår att komma åt. Att det är ett handtag som 
manövrerar sänkningen anses positivt, då det är enkelt att dra nedåt i det när man fått ett grepp 
om det, dock är det en nackdel om det är utstickande.  
 
Ett par spontana idéer från personalen framkom även under intervjun. Att nödsänkningen 
skulle vara självåterställande tyckte personalen vore bra, de hänvisade till den funktion som 
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finns på dammsugare och samlar ihop sladden. Det framkom även att det bör vara enkelt att 
mata ut band då nödsänkningen är obelastad, eftersom att den använts utan vårdtagare. 
 
4.2.2 Konkurrentanalys 
En analys av marknaden genomfördes med avsikten att analysera konkurrenters lösning på 
problemet. Det som framkom i analysen var att de konkurrenter som undersöktes endast hade 
nödsänkning i lyftmotorn, vilket även Liko har. I konkurrentanalysen kunde inga mekaniska 
nödsänkningar belägna i anslutning till lyftbygeln hittas, utan endast elektroniska 
nödsänkningar infästa i lyftmotorn.   
 
4.2.3 Internetsökning 
Internet användes främst för att söka information om produkter, frånskilda Likos marknad, 
som har konstruktion med önskvärda funktioner. Detta gav ett antal intressanta mekaniska 
principer som togs i beaktning i projektet. Exempel på några av de produkter som 
analyserades var repbroms, fiskerulle och spännband. Se bild 4. 

 
Bild 4. Repbroms, fiskerulle och spännband. 
 
Resultatet av den informationsinsamling som utfördes genom internetsökning användes 
främst till konceptgenereringsfasen i kapitel 6.  
 
4.2.4 Litteratursökning 
Den litteratur som användes under projektets gång användes främst för att studera och 
upptäcka olika mekaniska lösningar. Detta gjordes i projektets del som behandlade mekaniken 
i den mekaniska nödsänkningen.   

4.3 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen av Liko avser hösten 2009 och innefattar företaget samt produkten som 
behandlas i projektet.  
 
4.3.1 Företaget 
Liko är ett världsledande företag som är specialiserade på att utveckla lösningar för säkra lyft 
och förflyttningar av rörelsehindrade personer. Företaget har sedan det grundades 1979 varit 
beläget i Alvik söder om Luleå där det idag jobbar fler än 130 personer. Sedan dess har Alvik 
varit platsen för utveckling, tillverkning och marknadsföring av personlyftar, lyftselar och 
andra tillbehör. (Liko, 2009) 
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Liko ingår sedan hösten 2008 i den världsledande medicinteknikkoncernen Hill-Rom som har 
cirka 6800 medarbetare och finns i närmare 80 länder.  
 
4.3.2 Produkt 
Liko tillverkar bland annat taklyftar och mobillyftar. Mobillyftarna kräver ingen installation 
och är därför inte knutna till ett specifikt rum. Det möjliggör enkel förflyttning av både lyft 
och vårdtagare i eller mellan olika rum. Taklyftarna består utav en lyftmotor som löper i en 
skena, från lyftmotorn går ett lyftband ner till en lyftbygel där lyftselen som vårdtagaren sitter 
i. Se bild 5. Skensystemen finns i flertalet olika utföranden, raka skenor, skenkurvor, 
skenväxlar och traverssystem.  

Bild 5. Mobillyft och taklyft med patient.  
 
Vanligen fästs skenorna i taket men det är även möjligt att montera skenorna på en fast eller 
en mobil benställning. Se bild 6. 

 
Bild 6. Ultratwin benställning. 
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Likos taklyftar är utrustade med en elektronisk nödsänkning samt finns möjligheten att ha 
mekanisk nödsänkning. På taklyftarna är den mekaniska nödsänkningen placerad som en länk 
mellan lyftbygeln och lyftbandet. Se bild 7.  
 

 
Bild 7. Taklyft med nödsänkning. 
 
Även Likos mobillyftar är utrustade med mekaniska nödsänkningar i olika utföranden. 
Mobillyftserien Golvo är utrustade med en mekanisk nödsänkning som är näst intill identisk 
nödsänkningen till taklyftarna.  Skillnaden är placeringen av nödsänkningen, istället för att 
vara placerad mellan lyftbandet och lyftbygeln är den placerad i lyftbandets infästningspunkt i 
lyften. Se bild 8. Detta leder till att hålbilden i stommen är annorlunda, två hål istället för ett.  

  
Bild 8. Golvo mobillyft. 
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Den befintliga nödsänkningen består utav tre huvuddelar vilka visas nedan. Se bild 9. 

 
Bild 9. Nödsänkningens delar. 
 
Stommen – Detta anses vara stommen till konstruktionen på vilken de ingående delarna är 
monterade.   
Hävarm – Denna matar ned bandet med stegvis. Vid belastning kläms lyftbandet mellan 
stommen och hävarmen vilket leder till låsning. Hävarmen är fjäderbelastad vilket leder till att 
den strävar efter att återgå till sitt ursprungsläge. Nödsänkningens bandlåsning sker främst där 
hävarmen klämmer bandet mot stommen, konstruktionen medför att tyngre belastning ger 
kraftigare låsning. Se bild 10.  
Bandförvaring – En fjäderbelastad rulle som förvarar lyftband som skall användas vid 
nödsänkning. Bandförvaringen har ingen låsningsegenskap utan dess uppgift är endast att 
förvara bandet. 
 

 
Bild 10. Bandets bana genom nödsänkningen. 
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Vid användning av nödsänkningen matas lyftbandet ut med hjälp av hävarmen. Denna 
manövrering upprepas tills önskad längd på lyftbandet erhållits. För att återställa 
nödsänkningen efter användning hålls hävarmen i sitt ändläge samtidigt som bandet rullas upp 
i dess bandförvaring. Se bild 11. 
 
 
 

 
Bild 11. Återställning av nödsänkning. 

4.4 Systematisk problembehandling 
För att göra problembehandlingen i projektet enkel och dokumenterbar så används 
systematisk problembehandlig. 
 
4.4.1 Bestämma problem 
För att finna problemen med befintlig produkt så användes frågemetoden. De frågor som 
ställdes var; 
 

-‐ Vad är problemen? 
-‐ Varför existerar problemen? 
-‐ Var finns problemen? 
-‐ När finns problemen? 
-‐ Varför finns de just då? 
-‐ Vem berörs av problemen? 
-‐ Hur vanliga är problemen? 

Problemformulering 
Dagens mekaniska nödsänkning har haft samma utförande under en längre tid. Flertalet nya 
produkter har tillkommit och många av Likos lyftar har uppdaterats för att ge ett modernare 
och stilrenare uttryck, som passar Likos formspråk. Mekaniken i nödsänkningen bygger på en 
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princip som är tung att använda och efter användning är återställningen av nödsänkning 
besvärlig. 
 
Sammanfattningsvis är problemet med dagens nödsänkning att dess funktion och formspråk 
inte anses optimalt.  

Bestämma problemnivå 
Problemet består av en mekanisk del och en formgivnings del och anses vara divergent, ett 
problem som kan ha flera acceptabla lösningar. Eftersom att problemet består av ett flertal 
faktorer är det därför ett relativt högkomplext problem.  
 
4.4.2 Undersöka problemet 
För att fördjupa sig i problemets bakgrund, nuläge och framtida situation så utförs en 
bristanalys.  

Uppdela problemet 
Tidigare nämndes det att problemet består av flera delproblem som måste lösas för att ge en 
komplett lösning på problemet. 
 
Detta är de framkomna delproblemen: 
 

• Tung att använda. 
• Återställning efter användning. 
• Ryckig sänkning. 
• Utstickande detaljer. 
• Tappar lyfthöjd. 

Analysera problemet 
Den befintliga lösningen är tung att använda och den bygger på en hävarmsprincip där 
hävarmen har en fix längd. Se bild 12. Vid höga laster blir nedsänkningen tyngre eftersom 
inte hävarmens längd går att ändra, vilket medför att det krävs en större kraft på hävarmen. 
Handtaget som är längst ut på hävarmen har en utformning som gör att det vid hög belastning 
inte är behagligt att använda. 
   

 
Bild 12. Nödsänkning. 
 
Vid återställning av nödsänkningen så krävs det tvåhandsfattning och tillvägagångssättet att 
dra upp lyftbandet är svårt. Se bild 13. Tillvägagångssättet är inte intuitivt, ena handen håller 
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hävarmen i uppspänt läge medan den andra handen vrider upp bandet. Det finns en risk att 
anordningen inte dras upp helt och det medför att man tappar lyfthöjd.   
 

 
Bild 13. Återställning av lyftband. 
 
Nödsänkning sker stegvis och detta medför att nedsänkningen blir ryckig. Även detta har ett 
samband med vikten som skall sänkas, tyngre vikt leder till kraftigare ryck. Den mekaniska 
nödsänkningen sitter infäst i lyftbygeln vilket gör att den är i närheten av både brukare och 
vårdare. Se bild 14.  
 

 
Bild 14. Lyftsystem med mekanisk nödsänkning. 
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Att den har utstickande detaljer är inte att föredra då de kan vara i vägen och försvåra 
användandet av lyften. Den hävarm som sticker ut kan vara greppbar även för vårdtagaren, 
vilket inte är önskvärt i alla situationer då denne kan utföra nedsänkning på egen hand. 
Detaljen som är mest utstickande är den hävarm vilken man använder vid nödsänkning. Se 
bild 15. 

 
Bild 15. Nödsänkningen i profil. 
 

Precisera problemet 
För att precisera problemet upprättas en kravspecifikation. Se kapitel 5.  
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5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation upprättades för att precisera och sammanställa de krav och önskemål 
som produkten förväntades uppfylla. Se bilaga 3. 
 
De främsta kraven som ställdes på nödsänkningen var att den skall vara lätt och enkel att 
använda, mindre än i dagsläget samt vara lätt att återställa. Nödsänkningen skall ske på ett 
tryggt sätt för belastning mellan 20 och 300 kilo. Fullständiga krav och önskemål finns i 
kravspecifikationen. Se bilaga 3. 
 
Det är en självklarhet att lösningarna skall vara säkra, funktionella och effektiva. Även dess 
design har en viktig del i detta, men design är mer än så. Nedan listas Likos ledstjärnor för 
design. (Liko, 2009) 
 

• En form som berättar om funktion och handhavande. 
• En form som inte kompromissar med funktion och säkerhet. 
• En form som uppfattas som självklar. 
• En form som inger mekanisk trygghet. 
• En form som utstrålar omtanke. 
• Våra produkter ska smälta in i en varm miljö. 
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6 Problemlösning och mekanisk 
primärkonstruktion 

 
Med anledning av att den mekaniska nödsänkningen är en säkerhetsdetalj så ligger stor vikt 
på dess mekanik, vilket gjorde att projektet delades upp i två delprojekt. Ett delprojekt som 
behandlade nödsänkningens mekanik och ett delprojekt som behandlade dess formgivning. 
Formgivningen innefattar även till stor del detaljkonstruktion. Det mekaniska problemet 
inledde problemlösningsfasen.  
 
För att underlätta problemlösningen användes funktionsuppdelning där nödsänkningen 
delades upp i funktioner med hjälp av trädteknik. Se bild 16. Detta för att grafiskt och visuellt 
ge överblick över de problem som skall lösas.  
 

 
Bild 16. Funktionsuppdelning. 

6.1 Konceptgenerering 
Då nödsänkningens funktioner är tydliggjorda gjordes ett par tidiga konceptskisser. Skisserna 
skapades med hjälp av kreativa metoder. De kreativa metoder som användes var 
katalogmetoden, brainstorming och slumpordlista. Brainstormingen genomfördes med 
konstruktörerna på Liko och genererade ett antal skisser. Skisserna beskriver hur en 
nödsänkning skulle kunna fungera utan att hänsyn tas till den inre mekaniken. Skisserna 
granskades och de som hade potential att vidareutvecklas sammanställdes.   
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När det tydliggjorts hur en nödsänkning skulle kunna fungera startade arbetet med att ta fram 
mekaniken till nödsänkningen. För att analysera hur andra tidigare har löst liknande problem 
användes katalogmetoden. Internet användes främst som informationskälla för att undersöka 
lösningar av intresse. De områden som främst undersöktes visas i bild 17. 

 
Bild 17. Mindmap. 
 
Enkla skisser på tänkbara mekaniska koncept skapas där funktionen kortfattat beskrivs. 
Skisserna beskriver lösningar på bromsmekanismer, nedsänkningsmekanismer, bandförvaring 
samt helhetslösningar. Stor tid lades på broms- och nedsänkningsmekanik, eftersom att dessa 
ansågs vara de största problemområdena.  
 
Skisserna på mekanismer presenterades för fyra konstruktörer på Liko och deras funktion 
diskuterades. Detta gav upphov till ett antal nya idéer och principer. Skisserna granskades och 
en grovgallring utfördes där de lösningar som var uppenbart olämpliga för ändamålet 
gallrades ut. De lösningar som hade potential att vidareutvecklas sammanställdes och ett antal 
mekanikkoncept att utföra funktionstester på skapades.  
 
De tester som genomfördes var av funktionell karaktär, då avsikten var att testa om de olika 
mekaniska principerna har möjlighet att vidareutvecklas till en eller flera helhetslösningar. 
 
Koncept 1  
Detta är en variant av den befintliga nödsänkningen. Eftersom bromsprincipen i denna 
konstruktion ansågs riktigt bra, gjordes en förändring i konstruktionen för att optimera 
nedsänkningsmomentet. Förändringen som gjordes var att en halvcylinder av plast 
monterades på den del av bandbromsen som sitter på nödsänkningens hävarm/ handtag. Se 
bild 18. 

 
Bild 18. Funktionsprototyp av koncept 1. 
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Detta medförde att lyftbandets bana genom bandbromsen förändrades och avsikten med detta 
var att ge mjukare start och stopp samt att ge varierbar nedsänkningslängd. Se bild 19.  

 
Bild 19. Befintlig nödsänkning och funktionsprototyp 1. 
 
Koncept 2  
Ett koncept där lyftbandet är upplindat på en trumma som sitter på en axel som är fixerad. 
Låsningen sker med en fyrkantsfjäder som sammanbinder trumma och axel. För att lätta på 
låsningen vrids fjädern med manövreringsreglaget så att den öppnas upp och 
sammanbindningen mellan trumma och axel bryts. Trumman snurrar lika mycket som 
manövreringsreglaget snurras, varpå konstruktionen återgår till låst läge. Se bild 20. 

 
Bild 20. CAD- modell av koncept 2. 
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Koncept 3  
Ett koncept där bandet är upplindat på en trumma som har gängor invändigt. Trumman sitter 
på en gängstång och när trumman snurrar åker den axiellt efter gängstången. För att låsa 
trummans rotation sitter en mutter på gängstången. När muttern ligger an mot trumman kan 
trumman bara snurra åt ett håll, vilket är det håll som medför upplindning av band. Se bild 21. 
 

 
Bild 21. Funktionsprototyp på koncept 3. 
 
Vid ett möte med handledaren på Liko, Anders Liljedahl 091002, där de olika lösningarna 
presenterades, framkom det att koncept 2 påminde om en prototyp som Liko framställt. 
Eftersom att dess funktion var tvivelaktig, beslutades att en funktionsprototyp ej var 
nödvändig att bygga. Konceptet utvärderas dock och jämförs med de övriga koncepten. 
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7 Utvärdering och konceptval 
Alla önskemålen i kravspecifikationen jämfördes parvis mot varandra och erhöll en 
viktfaktor, detta gav en bra bild över vilka önskemål som var av störst vikt. Se bilaga 4. Första 
steget i gallringsprocessen av mekaniska koncept genomfördes med hjälp av ett gallringskort. 
Se bilaga 5. De två koncept som återstod efter denna gallring bedömdes vidare med hjälp av 
en kriterieviktmatris. I kriterieviktmatrisen betygsattes alla koncept med avseende på hur bra 
de uppfyllde de olika önskemålen. Betygsättningen skedde i samråd med handledaren på 
Liko. Se tabell 4. Betygen 1, 2 eller tre gavs med uppsatta utvärderingskriterier som grund. Se 
bilaga 6.  
 
Tabell 4. Kriterieviktmatris 

 
 
För att erhålla större beslutsunderlag användes även en svagpunktsanalys. Se bild 22. 
Svagpunktsanalysen visade att koncept 3 var jämnare och har färre svagpunkter än koncept 2. 
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Bild 22. Svagpunktsanalys 
 
Med resultatet från kriterieviktmatrisen och svagpunktsanalysen tas beslutet att fortsätta 
arbetet med koncept 3 som mekanisk princip. 
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8 Vidareutveckling av valt koncept 
För att vidareutveckla det koncept som valdes kontaktades sju personer, alla anställda på 
Liko, med spridd insyn i projektet för att prova konceptet. Dessa gav kommentarer på allt som 
har med konceptet att göra. Utifrån dessa kommentarer skapades en lista med relevanta 
åtgärder. Nedan listas åtgärderna. 
 

-‐ Axiell förskjutning. Åtgärda fenomenet att trumman åker axiellt vid upp- och 
nedsänkning. 

-‐ Lättare att starta nedsänkningen. 
-‐ Tillför kraftavlastning så att inte all kraft upptas mellan låsbult och trumman. 
-‐ Återställningen.  
-‐ Manövreringshandtag för nedsänkning. Koppla ihop handtag med låsmuttern. 
-‐ Detaljernas position och storlek. 

 
Till varje punkt genomförs en separat idégenerering. För att generera idéer används 
brainstorming och katalogmetoden. Detta genomfördes enskilt och i samarbete med 
konstruktörerna som är anställda på Liko. En grovgallring av de uppenbart orimliga idéerna 
utfördes och de kvarvarande sammanställdes nedan, se punkt 8.1- 8.4. 

8.1 Axiell förskjutning 
För att eliminera den axiella förskjutning som trumman i funktionsprototypen gav upphov till, 
så skissades det på en rörlig kloss som placerades i trumman. Klossen är gängad på insidan 
vilket gör att den rör sig axiellt när trumman roterar. Se bild 23. 
 

 
Bild 23. Trumma och glidande kloss 
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8.2 Lättare att starta nedsänkningen 
För att göra det lättare att starta nedsänkningen kan ett axialkullager eller en friktionsbricka 
användas, alternativt att hela klossen tillverkas i ett material med låg friktion. Vilket av dessa 
som kommer att användas beror främst på om det kommer att föreligga platsbrist, samt om en 
friktionsbricka kommer att eliminera nog friktion. Se bild 24. Tester har genomförts på 
funktionsprototypen med axialkullager och dessa visade att önskat resultat uppfyllts, samt att 
då låsmuttern endast får en axiell kraft elimineras risken att låsmuttern ger efter vid 
belastning.  

 
Bild 24. Bilder på axialkullager samt friktionsbricka. 

 

8.3 Kraftavlastning 
För att tillföra kraftavlastning så beslutades i samråd med handledaren på Liko att använda en 
bandbromsprincip som bygger på friktion. Detta efter att ha diskuterat igenom ett antal 
varianter på kraftavlastning med handledaren på Liko. Genom att linda lyftbandet runt ett 
antal ”rullar” minskas kraften som behöver upptas i trumman. Se bild 25.  
 

 
Bild 25. Tre bandbromsar. 
 
För att erhålla en uppfattning om hur mycket kraft som kan upptas i denna bromsmekanism 
genomförs en grov överslagsberäkning. Se bilaga 7.  
I de tester som tidigare gjorts på funktionsprototypen har ingen kraft bromsats innan 
trumman, utan all kraft har upptagits mellan trumman och den låsmutter som använts för att 
låsa nedsänkningen. Tester har gjorts med 100 kg samt 20 kg som pålagd vikt. Slutsatsen från 
dessa tester var att nödsänkningen fungerade vid båda fallen, dock var den lättare att 
manövrera vid 20 kg än vid 100 kg pålagd vikt.  
 
Beräkningarna som har gjorts är grovt uppskattade, trots detta anses det som att de har gett en 
ungefärlig bild på hur mycket av anbringande kraft som kan elimineras med hjälp av fyra 
bandbromsar. Beroende på bandbromsseriens konfiguration antas enligt beräkningar att cirka 
80-90% av maxlasten (300 kilo) kan elimineras, vilket anses dugligt.  
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För att spara plats i konstruktionen beslutas att integrera bromsarna i en stomme som även 
trumman kan fästs i. Se bild 26. 

 
Bild 26. Bandbroms integrerad i stommen 
 
För att minska storleken på nödsänkningen så kan stommen utformas på olika sätt. Ett 
alternativ är att stommen omsluter trumman, detta medför att nödsänkningen får lägre 
bygghöjd. Se bild 27.  

 
Bild 27. Bild på stomme med omslutade bandbroms. 
 
Bromsarna behöver inte vara runda som i beräkningarna som gjorts, utan kan utformas i olika 
profiler beroende på dess placering. 

8.4 Nedsänkning och återställningen.  
I den funktionsprototyp som byggts har återställningen varit ett problem. Det har krävt att 
användaren först snurrar på trumman för att rulla upp bandet för att därefter snurra upp den 
mutter som låser trumman. Komplexiteten i detta moment var beroende av hur manövreringen 
för nedsänkningen var utformat. En uppdelning i två kategorier gjordes, hantag respektiver 
ratt. 
 
8.4.1 Handtag 
Nedsänkningen på funktionsprototypen skedde genom att man snurrade på en mutter.  
Eftersom nödsänkningen bör ske stegvis med repeterade rörelser togs inspiration från 
funktionen på ett spärrskaft. För att koppla ihop handtaget med muttern så kan olika 
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kopplingar användas. Bild 28 visar ett antal olika mekaniska kopplingar. (Sclater & Chironis 
2007). Dessa kopplingar har snarlika funktioner, det låser vid rotation åt ena hållet och 
frikopplar vid rotation åt det andra hållet. Vilken koppling av dessa som används beror till 
stor del på hur mycket plats som kan avsättas till ändamålet.  
 

 
Bild 28. Olika Kopplingar mellan axlar. 
 
För att kunna återställa nödsänkningen så krävs ytterligare en frikoppling eftersom handtaget 
snurrar med trumman vid återställningen.  
 
8.4.2 Ratt 
Att använda ratt som nedsänkningsreglage ger en mindre komplex mekanik. Dock ställs krav 
på utformningen av ratten så att den blir lätt att greppa. 
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9 Formgivning 
Utifrån de åtgärder som presenteras i kapitel 8 skapas ett antal olika lösningsförslag. Efter en 
grovgallring av lösningsförslag som var uppenbart olämpliga återstod fyra olika förslag. CAD 
modeller skapades för att ge en bättre bild över hur detaljerna sammankopplas och hur 
koncepten ser ut samt fungerar. 
 
För att märka ut nödsänkningsreglaget i de lösningsförslag som skapades användes färgen 
röd. Detta för att ge en indikering av reglagets funktion. Återställningsreglaget färgsattes med 
färgen grön och tillsammans ger de en god bild av dess inbördes funktion.  

9.1 Lösningsförslag 1 
Manövreringen för nedsänkningen sker via ett handtag. Återställningen av nödsänkningen 
sker genom att man snurrar på återställningsreglaget som är i direkt anslutning till trumman. 
Stommen har bandbroms integrerad och trumman ligger i linje med lyftbandet för att 
minimera bygghöjden radiellt. Se bild 29.  
 

 
Bild 29. Lösningsförslag 1 med benämningar. 
 
Vid nedsänkning rörs handtaget (1) nedåt repeterade gånger varpå band rullas ut (2) från 
trumman. Se bild 30.  

 
Bild 30. Lösningsförslag 1, nedsänkning. 
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För att återställa nödsänkningen frikopplas (3) först nödsänkningshandtaget från trumman 
med en manövrering så att det inte följer med trummans rotation. Se bild 31. Därefter snurrar 
man på den gröna ratten (4) tills önskad bandmängd är erhållen. När önskad bandlängd 
erhållits vrids nödsänkningshandtaget tillbaka till utgångsläget. 

 
Bild 31. Lösningsförslag 1, återställning. 

9.2 Lösningsförslag 2 
Lösningsförslaget bygger på en princip där manövreringen för nedsänkningen och 
återställning sker via rattar. Liksom lösningsförslag 1, har stommen bandbroms integrerad och 
trumman ligger i linje med lyftbandet för att minimera bygghöjden radiellt. Se bild 32.  
 

Bild 32. Lösningsförslag 2 med benämningar. 
 
Nedsänkning sker genom att snurra på nödsänkningsreglaget (1). Återställningen av 
nödsänkningen sker genom att man snurrar på återställningsreglaget (2) som är i direkt 
anslutning till trumman. Se bild 33. 
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Bild 33. Lösningsförslag 2, nedsänkning och återställning. 

9.3 Lösningsförslag 3 
Lösningsförslag 3 liknar lösningsförslag 2, med avseende på funktion. Skillnaden är att 
stommens utförande är annorlunda för att minska bygghöjden. Se bild 34.  

 
Bild 34. Lösningsförslag 3 med benämningar. 
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Bandbromsen är integrerad i stommen som är utformad som ett hölje till trumman. Se bild 35. 
 

 
Bild 35. Lösningsförslag 3 snittad. 
 
Nedsänkning sker genom att snurra på nödsänkningsreglaget (1). Återställningen av 
nödsänkningen sker genom att man snurrar på återställningsreglaget (2) som är i anslutning 
till trumman. Se bild 36. 

 
Bild 36. Lösningsförslag 3, nedsänkning och återställning. 

9.4 Lösningsförslag 4 
Lösningsförslag 4 är en förenkling av lösningsförslag 2 där nödsänkningsreglaget rör sig 
axiellt vid nedsänkning. Detta koncept har en enklare mekanik än de andra koncepten och den 
axiella förskjutningen ger även en indikering när det är dags att återställa nödsänkningen. Se 
bild 37. 
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Bild 37. Lösningsförslag 4 med benämningar. 
 
Vid nedsänkning vrids nödsänkningsreglaget (1)vilket leder till en axiell förskjutning. För att 
återställa nödsänkningen vrids återställningsreglaget (2) tills önskad bandmängd erhållits. För 
att slutföra återställningsmomentet krävs att även nödsänkningsreglaget skruvas in till 
utgångspunkten. Nödsänkningsreglaget följer inte automatiskt med när 
återställningshandtaget vrids upp. Se bild 38. 

 
Bild 38. Lösningskoncept 4, nedsänkning och återställning. 
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10 Utvärdering och val av lösningsförslag 
Initialt användes ett gallringskort för att eliminera lösningar som inte uppfyller uppsatta krav 
eller för vilka tveksamheter råder. Se bilaga 8. Inget av lösningsförslagen elimineras i 
gallringskortet.   
 
De fyra lösningsförslagen bedömdes vidare med hjälp av en kriterieviktmatris. 
Lösningsförslagen betygsattes i matrisen med avseende på hur bra de uppfyller de i 
kravspecifikationen uppsatta önskemålen. Lösningsalternativen betygsätts i samråd med 
handledaren på Liko. Se tabell 5. Betygskalan som användes var 1-3 med uppsatta 
utvärderingskriterier som grund. Se bilaga 6.  
 
Tabell 5. Kriterieviktmatris. 

 
 
Eftersom lösningsförslag 2 och 4 fick relativt lika totalpoäng, beslutades att använda en 
svagpunktsanalys för att ytterligare studera de båda lösningarna. Se bild 39. 
Svagpunktsanalysen visar att koncept 2 var jämnare och hade färre betydande svagpunkter. 
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Bild 39. Svagpunktsanalys. 
 
Med detta som bakgrund beslutades det att analysera och slutbearbeta lösningsförslag 2. 



 44 

11 Analys av lösningsförslag 2 
För att analysera den valda lösningen tas beslutet att framställa en funktionsprototyp på 
lösningsförslag 2. Metod för analys är densamma som gjordes med den befintliga 
nödsänkningen, bristanalys. Prototypen testas i en testanordning med pålagd vikt. 
 
Den framtagna prototypen är något svåranvänd, då nedsänkningsratten och 
återställningsratten har en slät greppyta. Detta i kombination med att båda dessa har en relativt 
liten diameter gör att prototypen upplevs tunganvänd. Se bild 40. Dock är inte dess funktion 
lika starkt kopplad till pålagd vikt som den befintliga nödsänkningen. 

 
Bild 40. Prototyp för analys. 
 
Återställningen av nödsänkningen sker genom att man snurrar på återställningsreglaget i 
motsatt riktning som för nedsänkningen. Momentet kräver tvåhandsfattning, ena handen 
håller i nödsänkningens stomme, medans den andra snurrar på återställningsreglaget.  
 
Nedsänkningen sker stegvis där stegen beror på hur mycket nödsänkningsreglaget vrids. Start 
och stopp sker mjukt och följsamt mot rörelsen på nödsänkningsreglaget.  
 
Nödsänkningen har inga detaljer som direkt sticker ut vilket minimerar risken att göra sig illa 
på den.  
 
Nödsänkningens formgivning har inte varit prioriterad till denna prototyp då syftet med denna 
främst var att testa dess funktion. Dock är bandbromsarna en detalj som är bristfällig. Dess 
placering och dess runda form anses inte optimal. 
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En lista sammanställs med de brister som framkommit i analysen: 
 
Tunganvänd. En kombination av friktion mellan plastdetaljer på nedsänkningsreglaget och 
de toleranser som prototypen har gör att vissa detaljer i konstruktionen går aningen segt. De 
detaljer som ger upphov till oönskad friktion är nedsänkningsreglaget och trummans gavel 
som ligger på insidan av nedsänkningsreglaget. Se bild 41. Både nedsänknings- och 
återställningsreglagen är relativt små. Detta i kombination med att de har en slät yta gör att 
greppbarheten inte är optimal. 

 
Bild 41. Nedsänkningsreglage och trummans gavel.  
 
Design. Designen av stommen är bristfällig, även om den inte varit prioriterad vid 
prototypframställningen räknas det som en brist. Bandbromsens utformning är inte optimal. 
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12 Slutbearbetning av lösningsförslag 2 
Slutbearbetningen innefattar att åtgärda de uppkomna problemen som tas upp i kapitel 11, 
samt att optimera de ingående detaljernas storlek. 
 
För att utforma nedsänkning och återställningsreglagen används tabellerade data för hur ett 
cylindriskt format reglage skall vara utformat. Ur tabell för kraftgrepp erhålls att maximalt 
vridmoment, för en ratt som har en diameter på 51 millimeter samt djup på 12 millimeter, är 
11,19 Nm. För att följa rekommendationerna så delas detta värde på hälften och används för 
att jämföra med det moment som teoretiskt uppkommer vid maximal belastning av 
nödsänkningen. (Chengalur et al., 2004) 
 
Beräkning genomförs för att ge en uppfattning om hur stort vridmoment som uppkommer 
mellan trumma och låsmutter vid max belastning, 300 kg. Se bilaga 9. Resultatet av 
beräkningen visade att det krävs ett moment på 2,4 Nm för att starta nedsänkning vid max 
belastning, vilket jämförs med det rekommenderade som är cirka 5,5 Nm.  
 
Eftersom att det teoretiska värdet är inom en god ram för vad som rekommenderas så 
fastställs utformningen av reglage. För att förbättra greppbarheten så används en räfflad 
greppyta. Se bild 42. 

 
Bild 42. Nedsänkningsreglage. 
 
För att åtgärda problemet att nödsänkningen är tunganvänd beslutas att använda ett lager 
mellan nedsänkningsreglaget och trummans gavel, detta för att eliminera den friktion som 
uppkom mellan ytorna. Beslut om att använda ett nållager tas i samråd med handledaren på 
Liko, då det anses lämpa sig bättre i konstruktionen.  
 



 47 

 
Bandbromsen utformas med kravet att ta lite plats och på grund av detta så används inte ett 
cirkulärt tvärsnitt som i funktionsprototypen som analyserades. Se bild 43. 

 
Bild 43. Tvärsnitt av nödsänkningen. 
 
För att formge nödsänkningen så att den kan identifieras med Liko, studeras företagets 
produktsortiment. En övergripande studie av företagets alla produkter genomförs samt en 
djupare studie av de produkter som har den typ av mekanisk nödsänkning som behandlas i 
projektet. I den djupgående studien studeras produkternas huvudform, dess ytor och kanter, 
användandet av karaktäristiska detaljer samt hur de är färgsatta och dess ytstruktur. Störst 
fokus i den djupgående studien ligger på den detalj som den mekaniska nödsänkningen skall 
ersätta vid val om användning.  Se bild 44.  
 

 
Bild 44. Taklyft utan mekanisk nödsänkning.  
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Formen och storleken på alla detaljer fastställs och de färgsätts för att passa in i Likos 
produktsortiment. För att markera vilken funktion reglagen har så används färgerna grönt och 
rött. Rött används för att markera nedsänkningsreglaget då det är en färg som används för att 
uppmärksamma och varna. Till återställningsreglaget så används färgen grönt vilket förstärker 
de båda reglagens funktion. För att förenkla för färgblinda samt förtydliga hur produkten 
används pilar. Olika placeringar av pilarna studeras och beslut tas om placering utifrån 
synbarheten. Pilarna placeras på den detalj som har för avsikt att förhindra klämrisk samt att 
skydda bandbromsen. Se bild 45. 
 

 
Bild 45. Nödsänkningen framifrån. 
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13 Slutgiltigt lösningförslag  
Det slutgiltiga lösningsförslaget är 112 millimeter på höjden och 82 millimeter brett. Den 
maximala nedsänkningslängden är 76 centimeter vilket erhålls vid fem varvs rotation av 
nedsänkningesreglaget. Se bild 46.  
 

 
Bild 46. Slutgiltigt lösningsförslag. 
 
En sprängskiss över det slutgiltiga lösningsförslaget skapas för att ge en bild av de ingående 
detaljerna. Se bilaga 10. 
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14 Utvärdering av slutgiltig lösning 
För att utvärdera den slutgiltiga lösningen utförs en teoretisk utvärdering mot de olika 
kriterierna i kravspecifikationen.  Varje kriterium kan vara uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt 
eller ej verifierbart. 
 
Myndighetskrav/ Standarder 
SS EN ISO10535 – Ej verifierbart.  
För att verifiera detta krävs person med god insyn i denna standard. 
 
Miljö och kvalitetskrav 
ISO14001 – Ej verifierbart.  
För att verifiera detta kravs person med god insyn i denna standard. 
 
EN ISO13485 – Ej verifierbart.  
För att verifiera detta krävs person med god insyn i denna standard. 
 
Användning/Funktionskrav 
Utstickande delar runt bandet skall vara mindre än i dagsläget – Uppfyllt 
Nödsänkningen har inga utstickande detaljer. 
 
Lätt och enkel att nödsänka – Ej verifierbart. 
Krävs en prototyp på det slutgiltiga förslaget samt utförliga tester på denna. 
 
Enkel att återställa – Ej verifierbart. 
Krävs en prototyp på det slutgiltiga förslaget samt utförliga tester på denna. 
 
Skall vara bakåtkompatibel med bandbyte på de produkter som har mekanisk nödsänkning – 
Delvis uppfyllt. 
Nödsänkningen kan användas på mobillyftar (Golvo 7000 och 7007), det krävs dock att 
lyftbandets infästning i lyften ändras då nödsänkningen placeras som en länk mellan 
lyftbandet och lyftbygeln.  
 
Minska bygghöjden från dagens nödsänkning (143 mm) – Uppfyllt. 
Höjden på det slutgiltiga konceptet är 112 mm. 
 
Trygg nödsänkning – Uppfyllt. 
Enligt de tester som gjorts sker nödsänkningen kontrollerat. 
 
Stopp i ändläge – Uppfyllt. 
När hela bandlängden är utmatad låses konstruktionen automatisk.  
 
Krav på utformning 
Inga landsspecifika instruktioner på nödsänkningen – Uppfyllt. 
Instruktioner behövs ej för att använda nödsänkningen då den anses relativt självförklarande. 
Nödsänkningen används av personer med utbildning på lyftarna och bruksanvisning medföljer 
vid köp av lyftsystem och enbart nödsänkning.  
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Förhindra ofrivilliga nödsänkningar – Uppfyllt. 
Nödsänkningen manövreras av rattar som inte ofrivilligt kan fastna i exteriör och medföra 
nedsänkning. Rattarna är även relativt svåra att greppa för vårdtagaren och eftersom 
nödsänkningen sker stegvis förhindrar det ofrivillig nedsänkning. 
 
Ekonomiska krav 
Inte dyrare än dagens nödsänkning. 127 kr (material och arbete) – Ej verifierbart. 
Det krävs en utvärdering av vilka material som nödsänkningen skall bestå utav och utifrån det 
kan priset beräknas.   
 
Krav på kompabilitet  
Likorall – Uppfyllt. 
 
Golvo – Uppfyllt. 
   
Alla band – Uppfyllt. 
 
Snabbkoppling – Uppfyllt. 
Nödsänkningens stommen har två utföranden, ett som passar snabbkopplingen och ett som 
passar fast bygel. 
 
Fastbygel – Uppfyllt. 
Nödsänkningens stommen har två utföranden, ett som passar snabbkopplingen och ett som 
passar fast bygel. 
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15 Diskussion 
Att vara stationerad på Liko under projektets gång har gett en tät kontakt med företaget och 
varit en stor fördel i projektets alla delar. Kontakten med handledaren och konstruktörerna på 
Liko har varit bra och möjligheten att bolla idéer med dem har varit en stor förmån. Vid 
problem och större beslut har möten kunnat bokas med kort varsel vilket har varit mycket bra. 
Det har även gått snabbt att få feedback när det har varit önskvärt. 
 
Under projektets gång har det framkommit att nödsänknigen används mycket sällan i 
nödsituationer.  Nödsänkningen används däremot ibland för att erhålla utökat lyftområde, 
detta innebär att nödsänkningen bör gå att använda då systemet är obelastat. Detta klarar det 
slutgiltiga lösningsförslaget utan problem. 
 
Initialt så skapades kravspecifikation i samråd med handledaren på företaget. 
Kravspecifikationen grundade sig främst på företagets krav och önskemål men har 
kompletterats då främst önskemål uppkommit under projektets gång. Bortsett från dessa krav, 
från Liko, har projektet varit väldigt fritt. Det har det varit bra att ha en utförlig 
kravspecifikation i många delfaser av projektet då det förenklat beslutstaganden. 
 
Det har varit av stor vikt att kunna bygga funktionsprototyper och använda Likos 
testutrustning för att göra tester på modellerna. Har även varit bra att ha tillgång till engagerad 
personal som har kunnat testa funktionsprototyperna och ge feedback samt 
förbättringsförslag. Stor tillgång att ha möjlighet göra funktionsprototyper för att testa sina 
idéer.  
 
Att ha möjlighet att använda Pro/ENGINEER och företagets 3D-printer har varit en enorm 
tillgång då det har gett möjligheten till att fysiskt kunna undersöka nödsänkningens olika 
delar. 
 
Detta projekt har varit väldigt mekanikdrivet och stor del av projektet har gått till att hitta 
mekaniska principer samt att utvärdera detta. Under projektets gång så togs ett beslut att lösa 
mekaniken först och sedan formge nödsänkningen. I efterhand kan tyckas att större del hade 
kunnat ägnas åt att formge produkten och mindre åt att genomföra tester på olika mekaniska 
principer. Dock har alla tester som gjorts varit av stor vikt för att verifiera och bekräfta att den 
valda mekaniken uppfyller de krav som ställs på den. Att utgå från den befintliga produkten 
och göra den mer användarvänlig utan att ta fram en helt ny mekanik hade varit en väg att gå. 
Dock upplevdes det som att företaget hade stort intresse för att ta fram en helt ny mekanik.  
 
Syftet anses vara uppfyllt då det innebar att ta fram och undersöka en princip för att 
mekaniskt nödsänka en patient. 
 
Projektets mål var att ta fram en prototyp för mekanisk nödsänkning, CAD-modeller för 
visualisering samt en design som överensstämmer med Likos produktsortiment. I projektet 
har ett antal funktionsprototyper tagits fram för att testa och utvärdera, dock har inte någon 
prototyp framtagits på det slutgiltiga lösningsförslaget. Detta har varit ett val som har gjorts 
under projektets gång i samråd med handledaren på Liko. CAD-modeller har tagits fram och 
använts till att visualisera det slutgiltiga lösningsförslaget. Ritningar har valts att inte skapas, 
då handledaren på företaget ansåg att det görs då beslut är fastställt om prototyp skall byggas. 
Den framtagna designen anses överensstämma bra med företagets övriga produktsortiment. 



 53 

 
Det som kan vidareutvecklas i projektet är användarvänligheten. Detta beror främst på att 
projektet har varit väldigt mekanikdrivet. Manövreringen är inte helt optimalt formgiven och 
hade eventuellt kunnat formges på ett sätt som lämpar sig bättre. Detta är något som företaget 
bör ta i beaktning.   
 
Vid utformningen av reglagen så gjordes beräkningar som jämfördes med värden för repetitivt 
användande, vilket även detta bör tas i beaktning, då användandet av nödsänkningen är ytterst 
sällsynt. Detta gäller även i syftet att erhålla längre lyftband.  
 
En avgränsning som gjordes i projektets start var att inte göra någon fördjupning i materialval 
och tillverkningsmetoder. Detta gjordes främst med anledning av projektets omfattning. 
Eftersom det funnits ekonomiska krav och önskemål på den framtagna nödsänkningen, har det 
varit nödvändigt att uppskatta priser främst vid bedömning av mekanikkoncept och 
lösningsförslag. Vid denna bedömning har det till viss del gjorts val om material och 
tillverkningsmetoder, dock har den inte varit djupgående. Företaget rekommenderas därför att 
vidare utreda vilka material som är optimala till ändamålet. 
 
Slutligen kan man ta upp användandet av nödsänkningen. Under projektets gång påträffades 
ingen som hade använt nödsänkningen i nödsituation, dock nämnde vård personalen att de 
någon gång använt nödsänkningen för att erhålla längre lyftband. Detta skulle kunna 
undersökas vidare av företaget och utreda vad anledningen till detta är. Utifrån detta bör 
beslut tas om nödsänkningen endast skall användas i nödsituationer, för att erhålla längre 
band eller båda delarna. Då detta kan påverka nödsänkningens funktion och utformning. 
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16 Rekommendation 
Den slutgiltiga lösningen som tagits fram i examensarbetet har utformats utan fördjupning i 
materialval. Detta medför att ett visst arbete kvarstår med att besluta vilka material som är 
optimala att tillverka nödsänkningen av. 
 
För att besluta om den slutliga lösningen skall vidareutvecklas krävs utförliga tester med en 
prototyp i material som tål de laster som nödsänkningen skall klara av. 
 
Slutligen rekommenderas företaget att utreda varför nödsänkningen används i icke 
nödsituationer. Beror det på brister i de befintliga produkterna eller är det meningen att 
nödsänkningen skall användas för att erhålla längre band. Utifrån detta bör beslut tas om 
nödsänkningen endast skall användas i nödsituationer, för att erhålla längre band eller båda 
delarna. Då detta kan påverka nödsänkningens funktion och utformning avsevärt.  
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Bilaga 1, sida 1/1 
Tidsplan för projektet 
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Bilaga 2, sida 1/1 
Intervju med Anders Liljedahl 
 
För att få en bild av projektet med nödsänkningen bokades ett möte med Anders Liljedahl 
som är handledare för projektet samt konstruktionschef på Liko. Intervjun var till stor del 
ostrukturerad och endast en fråga var förberedd, vad är bakgrunden till projektet? Sedan kom 
nya frågor och följd frågor upp och anteckningar fördes. 
 
Inledningsvis nämns det att den befintliga nödsänkningen är tung att använda. Dess 
konstruktion medför att tyngre last leder till tyngre handhavande. Nödsänkningen sker stegvis 
och ger en ganska ryckig nedsänkning. Det framkommer även att den är lite svåranvänd, 
främst vid återställning där det inte heller är helt enkelt att förstå hur man ska göra. 
 
Utformningen på nödsänkningen är kantig och har delar som sticker ut vilket kan vara i vägen 
vid patientlyft. Formspråket skulle behöva uppdateras för att passa in i Likos 
produktsortiment. 
 
Den befintliga nödsänkningen bygger även en bit så att man tappar lyfthöjd. Detta medför att 
somliga väljer att inte ha en mekanisk nödsänkning. 
 
Det förekommer mycket sällan att nödsänkningen används och det är önskvärt att den nya 
nödsänkningens utformning förhindrar ofrivilligt användande. Den nödsänkning som finns i 
lyftmotorn är den som först används, men vid sådant haveri i lyftmotorn att den inte fungerar 
skall den mekaniska nödsänkningen användas. 
 
Slutligen framkom det att ett projekt att göra en ny nödsänkning har pågått för en tid sedan. 
Projektet har resulterat i en prototyp till en ny nödsänkning och det som framkommit har till 
en början valts att hållas skilt från examensarbetet. Eventuellt kommer resultatet från projektet 
att betraktas i slutet av konceptgenererings- fasen. Detta för att examensarbetet inte skall 
påverkas av det som tidigare gjorts. 
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Bilaga 3, sida 1/1 
Kravspecifikation 
 

    Kravspecifikation mekanisk nödsänkning Version 2 

Ändr. K/Ö   Ansvarig 

    1 Myndighetskrav/ Standarder   
  K 1.2 SS EN ISO10535   

    2 Miljö och kvalitetskrav   
  K 2.1 ISO14001   
  K 2.2 EN ISO13485   

    3 Användning/Funktionskrav   
  K 3.1 Utstickande delar runt bandet skall vara mindre än i dagsläget   
  K 3.2 Lätt och enkel att nödsänka   
  K 3.3 Enkel att återställa   
  K 3.4 Skall vara bakåtkompatibel med bandbyte   
  K 3.5 Minska bygghöjden från dagens nödsänkning (143 mm)   
  K 3.6 Trygg nödsänkning   
  K 3.7 Stopp i ändläge   
  Ö 3.8 Justerbar nedsänkningshastighet   
  Ö 3.9 Självåterställande   
  Ö 3.10 Viktoberoende nedsänkning   

    4 Konstruktionskrav   
  K 4.1 Maxlast 300kg   
  K 4.2 Kunna nödsänka vid låg brukarvikt. 20 kg   
  Ö 4.3 Nödsänka vid låg vikt, <20 kg   
  K 4.4 Nödsänkningslängd som i dagsläget   
  K 4.5 Konstruerad så att klämrisker undviks.    
  Ö 4.6 Få detaljer   

    5 Krav på utformning   
  Ö 5.1 Design som överensstämmer med Likos formspråk   
  K 5.2 Inga landsspecifika instruktioner på nödsänkningen.    
  K 5.3 Förhindra ofrivilliga nödsänkningar   
  Ö 5.4 Självförklarande   
  Ö 5.5 Få utstickande delar runt bandet   
  Ö 5.6 Markering som visar om nödsänkningen är återställd   
  Ö 5.7 God greppbarhet till manövreringen sänkningen   

    6 Ekonomiska krav   

  K 
6.1 Inte dyrare än dagens nödsänkning. 127 kr (material och 
arbete) 

  

  Ö 6.2 Billigare än befintlig nödsänkning   

    7 Krav på kompabilitet   
  K 7.1 Likorall   
  K 7.2 Golvo   
  K 7.3 Alla band   
  K 7.4 Snabbkoppling   
  K 7.5 Fastbygel   
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Önskemålsviktning 
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Gallringskort mekanik 
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Utvärderingskriterier 
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Gallringskort lösningsförslag 
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Sprängskiss slutgiltigt lösningsförslag 
 

 


