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Sammanfattning  

 

Jag har utfört projektet i samarbete med Range Servant som är ganska kända för tillverkning 
av högkvalitets golf Range utrustning. På så sätt att det blir lättare för golf spelare. 

En av denna utrustning är golf bollplockeren som körs runt i golfbana för att plocka 
golfbollarna. Som körs fram till tvättmaskinen så att golfspelaren för snabbt rena golf bollar. 
För nuvarande korgarna som finns bollplockaren töms för hand i tvätt maskning, vilket gör att 
personalen lyfter korgar som kan väga mellan 25 till 40 kg från golvet fram till tvättmaskinen 
öppningen som ligger över en meter högt. På grund av att lyft av tung last kan medföra 
skador, blev det viktigt att komma fram med en lösning till det här problemet och förbättra 
ergonomin på arbetsplatsen. Utav det kom vi överens om att konstruera en lyft som ska 
anpassas för deras golfbollplockar. Det som de vill uppnå med detta projekt är att underlätta 
arbetet för personalen och förbättra ergonomin på arbetsplatsen. Vid utförandet av projektet 
använda jag mig av Freddy Olssons metod som består av principkonstruktion och primär 
konstruktion och tar till och med tillverkningsmetod och ekonomiska kalkyler gällande 
produkt konstruktionen. Till och att böja med kommer en Catia format prototyp att göras och 
skickas till företaget. Som kommer att användas i framtida arbete.  

 

Abstract  

This Project was carried out in collaboration with Range Servant who is quite famous for the 
production of high quality golf range equipment. This equipment makes it essayer for golf 
plyers when they are using the golf range to train their swings. One such equipment is the golf 
boll picker which is usually used to pick goofballs from all over the golf range. These balls 
will be taken to the washing machine all so that to make possible to get golf plyer a new patch 
of clean golf balls as fast as possible. For now the baskets on picker which fills with golf balls 
are emptied by hand on the washing machine. Which makes it a problem because these 
baskets can weigh between25 to 40kilogram; the baskets then are picket from the floor up to 
one meter height to the washer door. And it’s as well known that heavy loads lifting can cause 
permanent health damages. Because of that it became important to come with a solution for 
the problem and improve the ergonomics in the workplace. The solution we came up with was 
to construct a lift which will have all necessary adjustment for use on the golf ball 
picker. What they want to achieve with this project is to facilitate the work of staff and 
improve ergonomics in the workplace. Upon execution of the project I used Freddy Olsson's 
method which basically consists of the design and construction of primary and even takes 
manufacturing method and economic calculations. Cad format prototype will be made and 
sent to the company. This will be used in future work.                  
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1. Bakgrund 
Golf är en ganska gammalt tävlingsidrott som man vet inte exakt var den har påbörjats. Det 
finns olika teorier om spelts påbörjan, som att några säger att grunden för golf ligger i ett 
romanskt spel som kallas paganica. Detta spelades med en böjd pinne och en boll, bollen är 
gjord av läder och fylld med fjädrar. Men det som mest acceptabla teori är att golf grundades i 
Scotland. Där Scots herdar slog ner stenar i kaninhål på den platsen som man har nu den 
kända ST Andrews Golf Club. I början spelade golf med läder täckt boll som fylls med 
fjädrar. Men 1848 började golf spelare använda sig utav en hård boll gjord av guttaperka som 
är ett gummi ämne. Sedan till och med den här bollen ersattes med en boll gjord av gummi. 
Med åren har golf blivet populär i många länder så som England, India, the United States och 
resten av världen. Nu förtiden golf är känd överallt och det byggdes många golfbanor i de i 
flesta länder. Ju med att golf spelare ville träna och förbättra sig hela tiden, blev det viktigt att 
utveckla golfbanorna på så sätt att golf spelare för det stödet som krävs för att förbättra sig. 
Till och med att många började spela golf inte bara proffsspelare. Då blev viktigt att utrusta 
golf bana med golf utrustning som kommer att göra det mycket lättare för golf spelare så att 
det blir möjliget att få snabbt en korg fylld med rena golfbollar.         

1.1 presentation av Företaget 
 

Range Servant grundades 1983 av Jordan knez som kombinerade det tekniska kunskap som 
han har fått från förpacknings industri med sin golf entusiasm. Resultatet var den första Range 
Servant bollautomaten sedan dess har man tillverkat många högkvalitets golf bana utrustning.  
De har förstått från början att även om golf banorna är gjorda lite annorlunda från varandra så 
kommer de till slut att ha samma behöv, så som plocka bollar och tvätta bollarna som hamnar 
på golf banan. Dessa bollar ska sedan tas till kunden för att slå dem igen, det kallas golf boll 
management. Range Servant förstod från början hur hårdhänt golf boll mangement brunchen 
är. 

Alla Range Servant golf bana utrustning är tillverkade av hög kvalitets galvaniserade stål, 
rostfritt stål och aluminium. Deras golf bana utrustning är designad för att vara stark och 
simpel. 

1.2 Problemformulering 
Range Servant tillverkar bollplockare som dess huvud uppgift är att blocka de golfbollar som 
slåss av spelarna. Dessa golfbollar fylls i halv öppna korgar från det ena sidan. För nuvarande 
man använder sig utav det Manuela arbetet vid tömning av korgarna. Det de vill ha är att 
specialtillverka en lyft för att slippa det manuella arbetet ju med att korgen kan väga mellan 
25kg till 40kg. Vid konstruktion av lyften ska man ta hänsyn till några problem som kommer 
att uppstå, så som att korgarna är halv öppna från det ena sidan vilket kan leda till att bollarna 
kan ramla ner ifall korgen hålls inte stabilt. Det andra problemet är att själva bollplockarens 



hjul kan komma i vägen och förhindra lyften från att komma åt några av korgarna. Det är 
också viktigt att tänka på att det finns litet avstånd mellan korgarna, Se bilden nedan.             

   

1.3 Syfte  
Syftet med projektet är att underlätta arbetet för personalen så att de slipper lyfta tunga låder 
fyllda med golf bollar för hand, släppa det tunga arbetet och förbättra arbetsergonomin i 
arbetsplatsen.    

1.4 Mål 
Målet är att konstruera en verkstads lyft. Lyften ska vara konstruerad på så sätt att det 
anpassas för användning på golfbanan och den ska kunna lyfta ganska tunga lådor fyllda med 
golf bollar från bollplockaren utan problem. Den ska vara lätt att använda och billigt att 
tillverka.  

1.5 Avgränsningar  
På grund av att projektet handlar mer om ide framtagning av produkt förslag som är lämpligt 
att tillverka. Vilket gjorde det viktigt för mig att ta reda på hur projektet kommer att avgränsas 
för att uppnå det utsatta målet.  
Här nedan beskrivs de avgräsnignings punkter: 

• Konstruktion av en lyft med en automatiserad motor för att lyfta upp och ner 
materialet. Det ska drivas med knappar på manöverdonet.  

• Automatiserad lyft ok för hantering av materialet, ska också fungera med hjälp av 
knappar på manöverdonet. 

• Catia V5 format prototyp. 
• FMEA ska genomföras för att ta reda på vilka risker som medförs av produkten, ju 

med att ett av kraven är säkerhet.  

2 Teoretiskreferensram 
 

Här nedan presenteras, vilka teorier som jag kommer att ta hänsyn till under projektet på gång  



2.1 Principkonstruktion Fasen   
 

Vid inledning av konstruktionsarbete (utvecklingsarbete) så skulle det utgå ifrån en 
behövslösning eller produkttyp för framtagning av lösningskoncept eller en principiell 
produktlösning. En produktstudie ska utföras vid de fall där det exsiterar ingen tidigare 
produkt eller där den tidigare produktledningen skulle helt ifrågasättas. 
 Om en viss produkt principer med avseende på dess verkningssätt, utformning eller 
uppbyggnadssätt skall ifrågasättas eller en bestämd produktuppgift förligger genomförs endast 
principkonstruktionsetappen. 
 
Utgångspunkten för principkonstruktion utgörs antingen utav en behövslösning som skulle 
kunna lösas materiellt eller löser en bestämd huvuduppgift hos en produkt. Målet är att få 
verksamheten med hjälp av alternativa lösningsförslag komma fram med ett ändamålsenlig, 
efterfrågad och konkurrenskraftig principlösning. Presentation av denna ska vara i form av 
principutkast och/eller produktmodell. 
 
Nedan beskrivs vilka delar ingår i principkonstruktion. 
 

2.1.2 Produktdefinition 
 

I produktdefinitionen skall nedanstående steg klarläggas  

Produkten 

Produkten skulle alltid anses som föremålet för det befintliga principkonstruktionsarbetet och 
det tekniska resultatet ska leda till produkten. 
Det är normallt att de flesta produkter kan bestå av flera delar. I komplexa produkter kan ett 
antal delar förenas till att i slutet utforma en produkt enhet.   
Produktens benämning, användningsområde, användning sammanhang och produktens 
omfattning är enheter som ingår i produkten. 
Det är så att produkten är konstruerad för ett eller flera användningsområden eller skall ingå i 
ett visst användningssammanhang, vilket kommer att leda till att konstruktören kommer att 
undvika att utföra lösningsarbetet på fel sätt. 
Utav det som står ovan man kan förstå att Freddy Olsson berättar om att det är grundläggande 
att klargöra vilka enheter ingår i produkten och i vilket användningsområde skulle dessa 
enheter användas i. 
 
 Process 
 
Vid konstruktionen av en ny produkt eller vid eftersträvandet av annorlunda konstruktion av 
en existerande produkt kommer det alltid att vara svårt att bestämma vilka enheter ska ingå i 
produkten. Vid principkonstruktionen det är i allmänhet lämpligt att klargöra för sig vad 



produkten ska medverka i, utföra eller tillåta, det vill säga vilken produkt användningsprocess, 
huvudprocess eller huvuduppgift ska fastläggas. Vid sammansatt process kommer det att vara 
viktigt att bestämma vilka delprocesser eller deluppgifter. 
 
Omgivning 
 
Produktens bruksomgivning skulle bestämmas med hänsyn till plats, position och miljö. 
Geografiskt område och lokalitet. 
 
Människa 
                 
Produkten ska användas av vem eller vilka personer, man ska ta hänsyn till även vilka som är 
inblandade eller berörda av produktens användning. Till och med människans relation till 
produkten vid användning som subjekt, ackusativobjekt, dativobjekt (positiv) och dativobjekt 
(negativ). 
 
Ekonomi 
 
Det viktigt att utreda och ange vilken bruksekonomi ska innehållas av produkten som hur 
mycket skulle produkten kosta, installation, underhåll och användningskostnad osv. 
 

2.1.3 Produktundersökning 
 

Det är ofta vanligt att ta reda på nuläget och vad som tidigare funnits för det aktuella behovs 
eller produktområde även om man är ute efter ett nytt principiellt produktförslag enligt Freddy 
Olsson.  Det är också viktigt att utföra en första lösningssökning innan man fördjupar sig i 
tidigare tekniska lösningsalternativ vid eftersträvandet av en lösning med så stort nyhetsvärde. 

• Teknisk utveckling och tekniska brister inom tidigare konstruktioner. 
• Historik-sammanställ vilka förändringar och hur behov/produktuppgift har varit lösta 

tidigare. 
• Erfarenhet och brister.  
• Upplysningar om produktens framställning- produktionsbakgrund. 
• Upplysningar om marknadsföring. Försäljning och distribution- marknadsbakgrund. 
• Ekonomisk bakgrund. 

2.1.4 Kriterieuppställning  
   

Kriterieuppställning består av kravspecifikation och önskemålen som man vill att produkten 
ska uppfylla. Dessa ska fastställas för att det är lämpligt att använda vid framtagning och 
utvärdering av produktförslag. Kriterierna ska vara tydliga på så sätt att de inte misstolkas 



eller onödigt begränsa lösningsarbetet. Det är också viktigt att uppfyllelsen av dessa blir 
kontrollbara i sammanhang med lösningförslagens utväderingen.  

 

2.1.5 Framtagning av Produktförslag 
 

I enlighet med Freddy Olsson ett principiellt produktförslag måste visa produktens 
verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. Primära förslagen är vanligtvis 
ofullständiga och enkla. De idéer som uppfyller kraven och som är mest intressanta kommer 
att vidareutvecklas och görs fullständigta och för tydliggörs. 

Produkt Verkningsätt 

Beskriver på vilket sätt en produkt arbetar eller drivs. Den ska till och med utgöra en 
produktslösning till huvuduppgiften och deluppgifter. 

Produkt Uppbyggnadssätt 

Det påvisar hur ett antal delar arrangeras och placeras i en produkt. Flera olika principiella 
uppbyggnadsätter kan tänkas för varje principiellt verkningsätt. 

Produkt utformning 

Avser dimensionering, proportionering, formgivning och färgsättning. Grunddragen i total 
utformning bestäms av det principiell utformning av en produkt d v s ungefärlig 
totaldimension, proportioner mellan olika enheter, helhetsform och färgkomposition. 

Primära Produktförslag 

De primära förslagen ska ha en kortfattat och enkelt beskrivning med en kort förklaring och 
en primitiv råskiss. 

Vidarutvecklade Produktförslag               

Är i stort sätt de fullständiga produktförslagen. Det antalet produktförslagen som går vidare 
ska vara ingående och inbördes likvärdigt beskrivna och skissade. Beskrivningen ska klargöra 
tydligt verkningssättet och verkande enheter i förslaget. 

2.1.6 Utvärdering av Produktförslag 
 

Utvärdering av produktförslagen sker i flera omgångar där de dåliga produktförslagen sållas 
bort på så sätt kommer de bästa förslagen att vara kvar som kommer att föras vidare, 
framkomna produktförslaget återstår. Med hjälp av utvärdering kommer man att undvika ett 
dåligt förslag förs vidare eller ett bra förslag sållas bort felaktigt vilket kan medföra onödigt 
arbete. Utverderingen sker i tre steg. 



 

Primär Utvärdering 

Under den här delen av utvärdering strävar man efter att ha så många som möjligt 
produktförslag.  De ointressanta förslagen ska sållas bort under det första 
bedömningsomgången snabbt och ha kvar de mest intressanta och rimliga produkt förslagen. 
Under denna grovsållning ska viktiga huvud kriterier (kraven) beaktas. 

Mellanliggande Utvärderingar 

De förslagen som förts vidare från primära värderingen ska genomgå en vidareutveckling, en 
mer grundlig undersökning av dessa skisserade produktförslag ska ske. Man ska till och med 
ta hänsyn till fler kriterier än tidigare och uppfyllelsen granskas och kontrolleras ordentligt. 

Slutlig utvärdering och val av produktförslag 

Under det här steget av utvärderingen de allra bästa förslagen ska genomgå en ytterligare 
utveckling och utföra en slutlig utvärdering. Målet är att till sist välja ett lämpligt förslag för 
slutlig presentation och utarbetning. 

2.1.7 Presentation av valt produktförslag 
 

Det valda produktförslaget ska utarbetas i denna fas av principkonstruktionen, det kan 
innebära att utföra tekniska beräkningar, ekonomiska beräkningar, förslagsbeskrivning(text), 
fysiska modeller, figur och bildmaterial. Till och med gemensamma komentarer som 
beskriver hur det valda förslaget uppfyller de ställda krav. Det valda förslaget ska presenteras 
i form av principskiss, produktsammanställning och produkt utkast. Det är viktigt också utföra 
en dokumentation av det valda förslaget som kan användas vid framtida arbete. 

2.2 primärkonstruktion 
 

primär konstruktion är fortsättning av arbetet och förgås alltid av en tidigare 
konstruktionsetapp, principkonstruktion. Det är med andra ord vidarutvecklingen att det valda 
lösningskonceptet enligt Freddy Olsson. Resultatet av principkonstruktionen ska presenteras i 
form utav principskiss. Om grundkonstruktionen är välkänd och skulle inte ifrågasättas då kan 
man starta primärkonstruktionen direkt. 

Genom resultat som skulle uppnås vid utförandet av primärkonstruktionen, är att 
vidarutveckla det valde produkt förslaget från det förgående arbetes moment på så sätt att det 
blir möjligt att tillverka produkten.  Vilket gör det viktigt att välja materialet och 
dimensionera komponenterna som skulle ingå i produkten. 

2.2.1 produktutkast 
 



Utarbetas i det förgående konstruktionsetapp på så sätt att produkten i sin helhet bestäms, 
ingående delar och enheter samt fastställa den preliminära klassificeringen. Vid utförandet av 
produktutkastet ska det valda produktförslaget presenteras så att nedanstående punkter fram 
går: 

• Vilka väsentliga enheter/delar som ingår i produkten. 

• Hur enheterna/delarna är arrangerade inbördes. 

• Ungefärliga huvuddimensioner eller grovt skattade dimensioner som ger en 
uppfattning om utrymmesbehov, disposition av ritningsunderlag. 

• Produktens eventuella inbyggnad/anpassning till sin konstruktiva omgivning. 

Vid de flesta fall genomförs utkasten skalenligt och med en vyplacering enligt ritteknikens 
regler. Vilket gör att utkastet kommer att utforma en sorts rå sammanställning. Genomgången 
av dessa uppgifter som genomförs i samband med produktutkastet kommer att underlätta det 
fortsatta konstruktionsarbetet. 

2.2.2 Komponentval 
 

Innebär att bestämma de färdiga enheters storlek och fabrikat. Detta ska ske rutinmässigt vid 
de fall när det gäller enkla komponenter och speciellt när alternativet är oklara eller måste 
övervägas. Det gäller att få fram snabbt och dokumentera vilka färdiga konstruktions 
komponenter som skulle kunna användas i en viss produkt. Med hjälp av konstruktion 
komponenten blir det möjligt att ta reda på de verksamheter som behövs för att få fram 
komponentlösningar vars egenskaper och verkningsätt överensstämmer med de önskemål och 
Krav som produkten i sin helhet ska uppfylla. 

Konstruktions komponent valet kan utföras på tre ambitionsnivåer: 

1. Plagierat val av konstruktionskomponent. 

2. begränsat eller optimalt val av konstruktionskomponent 

3. Allsidigt, bruksfunktionellt eller nytt val av konstruktionskomponent. 

2.2.3 detaljkonstruktion 
 

Detaljkonstruktion handlar om i första hand att ta fram och bestämma detaljers utformning, 
uppbyggnadssätt och material. 

Den primära detaljkonstruktionen omfattar tre huvuddelar: 

1. Bestämning, uppdelning, analys och kriterier uppställning. vilka uppgifter ska detaljen 
klara av med hänsyn till önskemål och krav gällande miljöpåfrestningar, belastningar 
och personsäkerhet. 



2. Lösningsökning. för realistiska alternativa genomförandet av olika ritningar gällande 
detaljens uppbyggnad, material och utformning. 

3. Lösning bedömning och lösningsutarbetning. Kortfattat bedömning utförs av 
alternativen mot uppställda kriterier då en lösning väljs, utarbetas och uppritas. 
Slutligen konrolleras den valda detaljversionen vilket gör det möjligt att undvika det ej 
onödiga eller felaktiga utförande som kan förkomma. 

2.2.4 Matrialval 
 

Enligt Freddy Olsson med hjälp av materialvalet ser man till de verksamheter som behövs för 
att välja rätt material vars egenskaper överensstämmer med produktens ekonomiska 
respektive tekniska önskemål och krav. Materialvalet kan genomföra på varierande ambition. 

men i stort sätt materialvalet kan urskiljas i tre olika ambitionsnivåer: 

• Plagierat materialval. Valet av materialet grundar sig på material som använts på 
tidigare liknande produkt. 

• Omsorgsfullt materialval. Noggrann undersökning vid valet av materialet som skulle 
uppfylla de ekonomiska och tekniska önskemål och krav mest vid avancerade slag. 

• Ny materialval. Komma fram med ett nytt material som passar en specifik 
brukssituation. 

2.2.5 produktsammanställning 
 

För att ta fram en bättre bild av produkten utförs sammanställning av komponenter och 
detaljer som skulle ingå i produkten. Syftet med sammanställningen är att kontrollera och 
uppvisa produktens uppbyggnad och utför underlag för verkstadens beställningar och 
monteringsarbetet. Vid produktsammanställning behövs vanligtvis inga mått. Vid arbetet med 
produktsammanställning gäller det till och med att kontrollera den totala kriterieuppfyllelsen. 

2.3 Tillverkning konstruktion 
 

Detta avsnitt handlar om vilka moment som ingår i fortsättningen av projektet för att uppnå 
det resultatet som man förväntar sig enligt Freddy Olsson. Samt det är sista delen av Freddy 
Olssons metod som handlar om tillverkningskonstruktion 

Dessa moment är: 

• Montering och demontering 
• Tillverkningsmetoder 
• Ekonomisk kalkyl 
• Slutkonstruktion 



• LCA 

2.3.1 Montering demontering 
 

Enligt Freddy Olsson vid tillverkning av en produkt, det är viktigt att ha en så mycket enkel 
montering process som möjligt. Det är på grund av att man inte ska slösa mycket tid vid 
sammanställning av produkten samtidigt så ska det vara lätt för personalen att montera ihop 
produkten. Det till och med gör det möjligt att minska risken för fel montering av produkten 
när man har en enkel montering process. Det är också viktigt att tänka på att göra det lättare 
för montörerna att få tag på skruvar bultar utan problem eller klämrisk 

Demontering, ju med att det vanligt behöv för reparation, underhåll och till med vissa 
komponenter behöver bytas ut efter en viss period hos de flesta produkter, vilket gör det 
viktigt att tänka på demontering processen vid konstruktionen av produkt förslaget. Vid de 
fall som man har en svår demontering process kommer det att leda till att demontering tiden 
ökar vilket kommer att påverka företagets produktion. 

2.3.2 Tillverkning metod 
 

Vid den här fasen det är viktigt att företaget använder sig av befintliga metoder som de redan 
använder och tillgängliga vilket kommer att underlätta tillverkningen av produkten för att de 
har redan erfarenhet. Det beror på om tillverkningen utförs helt i företaget eller delvis. För att 
i vissa fall tillverkningen sker helt på ett annat företag vilket kan kosta mer.      

2.3.3Ekonomiska kalkyler 
 

Ekonomisk kalkyl handlar om vilka metoder eller aspekter som man ska ta hänsyn till vid 
utförandet av kostnads beräkning. Den beräkningen kan utföras genom att ta reda på kostnad 
för så som Material, lokaler, logistik, maskiner och arbete (Olsson F, 1995)  

2.3.4 Slutkonstruktion 
 

Det är en sammanfattning av alla uppdaterade dokument som uppfyller det målet som man 
strävar efter vid uppstarten av projektet. Det ska vara tydligt att krav och önskemål uppfylls i 
projektet enligt Freddy Olsson. 

2.3.5 Life Cycle Assesment 
 

Life Cycle Assesment (LCA), det är en metod som används för att utföra en bedömning av 
produktens potentiella miljöeffekter och miljöaspekter. 
Det är tre punkter som ingår i LCA: 

 



• Sammanställning av en inventering av relevanta inflöden och utflöden hos ett 
produktsystem. 
 

• Utvärdering av de potentiella miljöeffekterna förknippade med dessa inflöden och 
utflöden. 
 

• Tolkning av resultaten från inventerings- och miljöpåverkansfaserna i förhållande till 
studiens målsättning.           

 

3 Metod 
 

Under denna fas av projektet ska teoritiskakoncept knytas ihop med metoder. Den metoden 
som jag har valt är baserat på Freddy Olsson konstruktionsutveckling som består av tre delar 
som är principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkning. 

3.1 Principkonstruktion 
 

Vid inledning av principkonstruktionsarbetet (utvecklingsarbete) så skulle det utgå ifrån en 
behövslösning eller produkttyp för framtagning av lösningskoncept eller en principiell 
produktlösning. 

3.2 Produktdefinition 

3.2.1 Produkten 
Produkten verkar vara en lyft som utgörs av olika special tillverkade enheter och 
komponenter. Det består av en motor som ska låsas fast på ett kranchassi, motor kommer att 
kopplas till en lyftarm. Produkten alla enheter kommer sammanställas på kranchassi, denna 
produkt kommer att användas utomhus. 

3.2.2 Process 
Huvuduppgiften för den här produkten är att lyfta tunglast från en plats till det andra vilket å 
andra sidan gör att deluppgiften för produkten är att hjälpa personalen undvika arbetsskador 
som kan ske på grund av tungt last. 

 3.2.3 Omgivning  
Produkten kommer att användas i golfbana för förflyttning av korgar fyllda med golfbollar 
från en bollblockmaskin fram till bolltvättmaskinen som står utom hus. Vilket medför att 
produkten kommer att utsättas för olika miljöer såsom regnig eller soligt väder. 



3.2.4 Människa 
Det är personalen som jobbar på golfbanan som kommer att använda produkten mest, de 
kommer att ha direkt kontakt med produkt vid förflytning av material. Vilket i sin tur 
underlättar arbetet för människan förbättrar ergonomin på arbetsplatsen. 

3.2.4 Ekonomi 
Tillverkningskostnaden för tillverkning av prototypen får inte överstiga 12 000kr. Produkten 
underhållning ska inte överstiga 1000kr/år. 

4. Kriterieuppställning  
 

I Samarbete med uppdraggivaren en kriterieuppställning genomfördes och godkändes. Med 
hjälp av dessa kriterier blir det möjligt att se till att de lösningsförslagen som man har kommit 
fram med uppfyller de krav och förväntningar som företaget vill att produkten ska uppfylla.  
Tabell 4.1 har en kort beskrivning av dessa önskemål och krav.                

 

 

     

 Kriterier  Beskrivning 

Krav 1 Budget är 12 000 kr Prototypens Tillverkningskostnaden 
ska inte överstiga 12 000 kr 

Krav 2 Mobilitet  Lyften ska vara flytbar 

Krav 3 Lyfta en specifik 
tyngd  

Lyften ska klara av att lyfta max 40 
kg och minst 25 kg 

Krav 4 Säkerhet  lyften ska vara säkert vid 
användning 

Krav 5 Anpassad för golf 
bollplockaren 

lyften ska kunna lyfta materialet 
från bollplockaren utan problem  

Önskemål 1 Anpassad för korg 
Lyft ok ska vara anpassad på så sätt 
att den lyfter korgen på ett stabilt 
sätt.   

Önskemål 2 Enkel tillverkning  Tillverkning processen ska vara 
enkel samt enkelt att byta ut delarna   

Önskemål 3 välta korgen  Det ska vara möjligt att välta 
korgen vid tomningen. 

Önskemål 4 Höjden på lyften ska 
vara minst en meter  

Det ska vara möjligt att lyfta korgen 
från marken till en meters höjd 
minst 

Tabell 4.1 kravprofil  

 



Viktning av kraven och önskemål sker med hjälp av en parvisjämförelse metod enligt Freddy 
Olsson. Enligt den här metoden ska krav och önskemålen jämföras och viktas mot varandra 
och poängsättas. Det sker genom om kraven eller önskemålet anses vara viktager då får den 
två poäng och om de är lika viktiga kommer den att få ett poäng. Medan men ger 0 poäng vid 
de fall där kraven som man jämför är viktigare än det kravet eller önskemålet som man vill 
vikta. Sedan summeras dessa poäng vilket leder till en viktningspoäng på krav och önskemål. 

 

 

 

 

  

              
 

                                                        Tabell 4.2 parvisjämförelse av krav 
 

 
                                                        Tabell 4.3 parvisjämförelse av önskemål 
 
Parvisjämförelsen visade att krav 4 och önskemål 2 var viktigast. Se tabell 
 

4.1 Framtagning av Produktförslag  
 

Vid den här delen av projektet med hjälp av Range Servant fick jag reda på informationen 
som jag skulle ta hänsyn till vid framtagning av produktförslagen. Då fick jag reda på att man 
ska konstruera en verkstadslyft som skulle anpassas för användning mellan golf bollplockare 

 K1 K2 K3 K4 K5 Korrektions 
faktor (+) 

Summa 
(pi) 

Viktfaktor 
(ki) 

K1 0 1 1 0 1 1 4 0,167 
 K2 -1 2 1 0 3 5 0,21 

 K3 -3 0 1 5 4 0,167 
 K4 -1 2 7 6 0,25 

 K5 -4 9 5 0,21 
 summa 24 1 

 
 



och golftvättmaskin. Matrialhanteraren skulle också anpasses för en specifik korg som ställs 
på golfboll plockaren och fylls efteråt med golf bollar. Utifrån denna information påbörjades 
brainstorming av produktidéer. 
Sedan skissade jag olika produktförslag och visade de lämpligaste idéerna som uppfyller 
kraven och önskemålen för företaget. Se bilaga 4 
 

4.2 Utvärdering av produkt förslag 
 

Jag genomförde också en utvärdering som utförs i tre steg enligt Freddy Olssons metod. Den 
här metoden säkerställer att en rättvis val av de bästa förslag som skulle vidareutvecklas 
uppnås. 

4.3 Primär Utvärdering 
 

Primärutvärdering inledas genom att ha koll på tekniska och ekonomiska krav för att reducera 
förslagen till de viktigaste. Förslagen som klarar av kraven ska föras vidare och dessa som 
uppfyller inte kraven kommer att elimineras direkt. 
Nedan visas utvärdering tabellen. 
 
       

 
                                                           Tabell 4.3.1 primärbedömning 
 
 

Nr Beskrivning TB EB Summa Godkänd 

F1 Lyft ok kan förlängas och förkortas samt låsa 
fast korgen. 2 2 4 Ja 

F2 Kan förlängas och förkortas och har tre fast 
satta krokar. 0 2 2 Nej 

F3 Har två armar som går att vridas upp och ner, 
försedda krokar 0 2 2 Nej 

Nr Beskrivning TB EB Summa Godkänd 

F1 Handpump kopplad till lyftarm med lyftkrok 3 1 4 ja 

F2 Upprullare med ståltråd och två hjul, lyftarm 
med lyftkrok 2 3 5 Ja 

F3 Elektrisk rullator, två kedjekranaser och kedja 
kopplad till lyftarm   3 1 4 Ja 

F4 Upprullare med ståltråd och tre hjul 0 2 2 Nej 

F5 Handpump, kedjekrans med kedja kopplad till 
lyftarm med lyftkrok 1 0 1 Nej 



F4 Har två armar på vartenda, dessa vrids 
horisontellt och trycker fast korgen  3 3 6 Ja 

F5 
Två armar försedda med krokar i sina enda, 
vrids inåt, korgen stabiliseras med hjälp av 
tryck.   

3 3 6 Ja 

F6 
Två armar som vrids utåt, två krokar armens 
enda, avstånd mellan krokarna vilket leder till 
att korgen lyfts stabilt.  

2 2 4 Ja 

 
                                                    Tabell 4.3.2 primärbedömning 
 
Grupperingskala för Tekniska och Ekonomiska krav 
 
3 -uppfyller säkert kravet 
2 -uppfyller troligen kravet 
1 -uppfyller knappast kravet 
0 -uppfyller inte kravet 
 
Slutresultat blev att sju lösningförslag har klarat sig utav elva, dessa ska föras vidare till nästa 
steg.  
 

4.4 Mellanliggande utvärdering 
 

Därefter tog jag de produktförlag som har klarat den primära utvärderingen med till 
uppdragsgivaren på Range Servant, en diskussion skedde om vilka förlag var lämpligaste för 
vidarutveckling. På det mötet valdes de lämpligaste lösning förslagen som uppfyller 
företagets krav och önskemål. För att ta rätt beslut när det gäller valet av produktförslaget, 
utförde jag en ytligare utvärdering av alla förslag som har klarat sig genom den primära 
utvärderingen.  

 

   

 

                                       
Tabell 4.4.1 

 

 

Lyft ok K1 K2 K3 K4 K5 Summa Godkänd 

Lyft K1 K2 K3 K4 K5 Summa Godkänd 

F1 3 3 3 2 3 14 Ja 

F2 3 3 1 1 0 8 Nej 

F3 2 3 3 2 3 11 Ja 



F1 3 3 3 3 3 15 Ja 

F4 2 3 2 3 3 13 Ja 

F5 3 1 1 1 2 8 Nej 

F6 3 1 3 2 2 11 Ja 
 

                                          Tabell 4.4.2 

Gruppering skala: 

3- uppfyller säkert kravet 

2 -uppfyller troligen kravet 

1 -uppfyller knappast kravet 

0 -uppfyller inte kravet 

 

Slutresultatet blev att lösningförslag F1 och F3 som har klarat sig genom den mellanliggande 
utvärderingen när det gäller själva lyften. Därefter presenterade jag dessa produktförslag till 
handledaren på Range Servant för att utföra rätt val, efter en dissektion bestämde vi att gå 
vidare med produktförslag F1. Anledning till att vi valde F1 var att den var enklare att 
tillverka medan F3 var mer komplicerad och behöver många komponenter, F1 är ganska 
enkelt det som behövs är handpump, lyftarm och lyft krok. Men när det gäller 
materialhanteringen, F1, F4 och F 6 var de produktförlag som har klarat sig genom 
utvärdering. Den produkt förslaget som vi bestämde att gå vidare med var produktförslag F1 
det grund av att den kan anpassas bäst för den arbetsuppgift som företaget vill att den ska 
klara av. 

Resultatet blev att de produktförslag som jag ska fortsätta med och vidareutveckla var F1 för 
själva lyften och F1 när det gäller materialhanteraren.  

4.5 presentation av slutproduktförslag 
 

De lösningförslagen som vi har valt att gå vidare med har en ganska enkel konstruktion som 
man kan se på bilden, och den är det stutliga resultatet av princip konstruktion delen. Dessa 
lösningsförslagg båda jag och uppdragsgivaren på Range Servant tyckte att de ska 
vidareutvecklas och förs vidare till primär konstruktionen.  

 



                          

Den består av: 

1 kranchassi 
2 pumpenhet 
3 lyftarm 
4 förläningsarm 
5 vagn 
6 roterbart hjul 
7 kroksats  
8 Lyft ok 
 
Den lösnings förslaget som i samarbete med handlederen i företaget, bestämde att gå vidare 
med är lösningsförslag 1 som verkar vara en lyft som hålls ihop av ett kranchassi, 
kranchassiet håller samman de olika delar och komponenter som ingår i lyften. Lyftarm och 
förläningsarm. Lyftarmen har en viss rörelse, upp och ner och detta sker med hjälp av 
pumpenheten som är placerad på kranchassi och är kopplad samtidigt till lyftarmen. Kroksats 
kommer att hålla fast lyft ok som i sin tur håller fast det materialet som ska lyftas upp och ner. 
Själva kranen kommer att fastställas på en vagn med Hjul så att det blir möjligt att flyta runt 
lyften vid material förflytning.     
     

5. Primärkonstruktion 
 



5.1produktutkast 
 

produkten består av olika komponenter, dessa komponenter tillsammans leder till det funktion 
som önskas att den fungerande produkten i sin helhet ska klara av. Vilket gör det viktigt att 
välja rätt komponenter och bestämma dess funktion. 

Dessa enheter är: 

hjul 
4 hjul behövs för att lyften ska bli flytbar, dessa hjul ska vara roterbara och försedda med 
bromsar så att lyften står stilla ifall det lämnas på platsen. 

vagn 

Underdelen ska bestå av två framben som ska vara basen för hjulen och kranchassi. 

kranchassi  

Den krävs för att hålla ihop de olika komponenter som utformar lyften och få den önskade 
funktionen. 

pumpenhet  

Det ska placeras på kranchassiet och kopplas till lyftarmen, dess huvuduppgift är att få lyft 
armen att röra sig upp och ner. 

lyftarm 

Det krävs en lyftarm för att lyfta tunga material. 

lyftkrokar  

Två lyftkrokar behövs för att hålla fast kedjan samt den delen hanterar materialet. 

Material hanteraren  

En material hanterare krävs, dess funktion ska vara att hålla fast materialet. 

manöverdon 

En manöverden krävs för att underläta lyft mobiliteten för användare. 

Förläningsarm 

En förlänings arm ska kopplas lyftarmen så att det blir möjligt anpassa för olika 
arbetssituationer 

Sprint  



Det behövs en sprint för att låsa fast förläningen armen i lyftarmen. 

Se bilaga 5 

5.2 Komponent val 
Det finns redan färdiga komponenter som har använts i liknande produkter och går att köpa 
från olika leverantörer, som går att använda i produkten. medan några delar ska speciell 
tillverkas  

komponenter som ska köpas in: 

• pumpenhet 
• hjul 
• kedja  
• kroksats 
• sprint  

 
 

5.3 Detaljkonstruktion 
konstruktion av produkten och all samtliga komponenter kommer att utföras i Catia V5. 
måttet kommer att anpassas efter önskemålen och krav. Jag utfört en dokumentation av 
detaljritningarna. Se bilaga 6.  

5.4 Materialval 
 

På grund av det är ett krav på materialet att klara av ett visst tryck, så var stål det lämpligaste 
valet. Det är inte bara för den anledningen valdes stål som rätt material för tillverkning, det till 
och med stålet har används och används fortfarande på liknande produkter. Det är också 
ganska enkelt att utarbeta och svetsa ihop stålet. På grund av att lyften kommer utsättas för 
olika miljöer vid flytning av materialet så är det bäst att välja rostfritt stål.  

5.5 Kostnads beräkning 
 

Jag har fått en budget på 12 000 kr för tillverkning prototypen.  På grund av det utförde jag en 
tillverknings kalkyl för att stämma av om tillverknings kostnaden kommer inte att överstiga 
den utsatta budgeten. Den här kalkylen ska bestå av köp kostnader för befintliga komponenter 
som går att använda i produkten och till och med det delar som ska tillverkas i en tillverknings 
verkstad. Anledning till att det ska vara en tillverkningsverkstad är på grund av att det är stora 
komponenter som ska special tillverkas, vilket kräver mycket laser/ svetsnings arbete. 

Tabellen nedan visar kostnads beräkning av tillverkning av lyften 



 

Kostnads summa för de färdiga komponenterna är: 2 312kr 

Som man kan se att det är inte så många komponenter som ska köpas samtidigt så är de inte så 
dyra. 

Tillverknings kostnaden för de delar som ska special tillverkas så som kranchassiet, lyft 
armen, förläningsarmen, underdelen och lyft ok. Det första som jag försökte ta reda på var hur 
lång tid ska det ta att tillverka lyften, de kunde inte säga exakt men det kommer att ta ungefär 
16 arbetstimmar mer eller mindre och samt fick jag reda på material kommer att utarbetas 
med laser och svetsning. 

 

Den totala kostanaden för de färdiga komponenter och de delar som ska tillverkas är 14 312kr 
vilket som man kan se, det över stiger det utsatta budgeten.   

 

5.6 Montering och demontering 
det är ett av kraven på projektet från början att man ska ha en enkel montering och 
demontering process, inte försvårt att komma åt komponenterna eller en komplicerad process 
som leder till att slösa långt tid vid montering eller demonteringen. Det är på grund av att i 



vissa fall några komponenter behöver bytas ut ständigt medan vissa byts ut när det 
uppkommer fel. Det är därför man vill inte monteringen eller demonteringen ska ta långt tid 
för att detta kommer också att påverka produktionen. 

Vilket lede mig till att konstruera kranchassiet på så sätt att man kan fastsätta komponenterna 
på kranchassiet med hjälp av skruvar. Komponenterna ligger synliga vilket gör det lätt att 
komma åt skruvarna och skruva loss eller sätta fast komponenterna. 

Montering av lyften kommer att ske på så sätt att resterande komponenter kommer att 
fastsättas ihop på kranchassiet med hjälp av skruvar. 

nedmontering av komponenter sker på samma sätt, det går att demontera vilket komponent 
som helst ifall det uppkommer fel eller behöver bytas ut .det är på grund av att det är vanligt 
att problem kan uppkomma i komponenterna på grund av användning. Det är därför viktigt att 
det ska vara lätt demontera komponenterna. 

5.7 Funktion  
Själva produkten kommer att byggas runt kranchassiet. Det är den delen som ska hålla ihop de 
olika komponenter och special tillverkade enheter. Vilka tillsammans utgör det funktion som 
önskas av produkten i sin helhet. För att huvuduppgiften drivs med hjälp av en motor som 
består av en axel som går bara upp och ner, motorn kommer att kopplas till ett manöverdon 
med tre knappar. en knapp för on/off för att spara på el och två knappar för upp och ner 
funktionen. Samt bakhjulen är vridbara så att det blir möjligt att ha fritt rörelse på produkten. 
Medan lyft ok kommer att positioneras för hand och hålla fast materialet med hjälp två krokar 
som placeras i slutet av vardera arm. 

5.7.1Dockning med korgen  
Själva dockningen med korgen är ganska enkel ju med att det är lätt att sänka lyft armen med 
hjälp av axeln som är kopplad till motorn och lyftarmen, då gäller det att köra fram lyften och 
ställa den framför korgen på så sätt att själva lyftarmen kommer att positioneras i mitten. 
Vilket gör att lyft ok kommer också att postineras i mitten ju med att den är kopplad till lyft 
ok. Sedan sänker man lyftarmen fram tills lyft ok når korgen, efteråt lyft ok måste 
positioneras för hand. I början lyftoken måste vridas lite och få armarna att gå genom 
korgöppningarna och sedan hålla lyft oken rakt och flytta den så att den går genom 
öppningarna på båda sidor av korgen, då kommer det att bli möjligt att lyfta materialet se 
bildarna nedan. 

 



5.7.2 Lyft mekanism  
Det är möjligt att använda elkriska motorer eller hydrauliska handpumpar vid utförandet av 
lyftarbetet. Men i det här fallet ju med att det är smidigare att använda elektriska motorer och 
själva företaget vill ha en automatiserad lyft vilket gjorde valet tydligt. Då bestämde vi att 
använda elektriskmotor. Elektriska motorer konverterar elektrisk energi till mekanisk energi 
och samtidigt med hjälp av genratoror blir det möjligt att omvandla mekanisk energi till 
elektriskenergi. Det allra flesta elektriska motorer fungerar genom att utnyttja 
elektromagnetism, det finns även motor som utnyttjar de elektrostatiska krafter och 
piezoelektriska effekten. Den finns olika elektriska motorer det vanligaste är den roterande 
typen. Men i det här fallet kommer vi att använda oss av en linjär motor. Linjära motorer 
består av en stationär stator och en roterande rotorn, däremot i stället för roterande rotorn rör 
sig längs linjära statorn som styr rotorns rörelse. Växelström ges till spolar i statorn, som 
genererar ett magnetfält. Statorn magnetfält inducerar en ström i rotorn s spolar, som i sin tur 
skapar sina egna magnetfält. Rotorn har generellt två spolar som är ur fas från varandra, så när 
de två magnetfält samverkar, den kontrollerade kombinationer av attraktion och repulsion 
orsaka rotorn att gå i en riktning. Genom att kontrollera magnetfält kan hastigheten på rotorn 
kontrolleras. Denna typ av motor är vanligtvis kopplas till ett batteri och samtidigt kan styras 
med hjälp av knapar.         

                                                                                      

6 Resultat 
 

Resultatet av projektet blev en komplett konstruktion av en lyft i catia format

 

 Lyften kommer att göra det lättare för personalen genom att lyfta tunga material, vilket leder 
till en bättre arbetsergonomi. Lyften kommer att hjälpa personalen att undvika arbetsskador 



som kan ske på grund av tungt arbete. Rangeservant kommer att kunna sälja en produkt som 
är anpassad för en viss arbetsuppgift som leder till det ett bättre arbetes ergonomi, vilket gör 
att de företagen som köper det kan minska sjukfrånvaro som uppkommer när personalen lyfter 
tunga lådor förhand vilket leder till bättre produktion samt spara på att undvika att betala ut 
sjukersättning till personalen. 

Lyftens huvud funktion sker med hjälp ut av en elmotor som är kopplad till manöverdonet. 
motorn är kopplad till lyftarmen och styrs med hjälp av två knappar, de finns på 
manöverdonet samt en on/off knapp, motorn är kopplad till en axel som går bara upp och ner. 
Med hjälp av den här motorn kommer det att bli möjligt att lyfta upp och ta ner materialet. 
Det är också viktigt att ha en special tillverkad materialhanterare som har till huvud uppgift är 
att hålla fast en specifik korg, materialet kommer att fyllas i kogren.  

 

dokumentation av ritningar kommer utföras vilket kommer att göra det lättare för 
Rangeservant vid tillverkning av maskinen 

7 Slutsats och diskussion 
 

vid projektets början ringde jag flera företag, då komma jag i kontakt med företaget 
Rangeservant som ligger i flygstaden. Sedan efter hade jag möte med deras konstruktör som 
är till och med blev mitt projekt handledare på företaget. då fick jag uppdrag om att 
konstruera lyft som skulle vara anpassad efter en spedierad golfbollplockare, uppgiften är att 
lyfta upp korg från bollplockaren och tömma dem. Jag påbörjade projektet genom att hänsyn 
till kriterier uppställningen som jag har haft en dissektion om med uppdragsgivaren. Ju med 
att det var en konstruktion projekt bestämde jag mig att följa Freddy Olssons metod vid 
tillverkning av produkten. Vilken gördel det lättare för mig för att jag har redan erfarenhet 
från ett föregående projekt för att sammanfatta de delar som ingår i projektet.  

Vid början av projektet gjorde jag en tidsplan (gantt-schema) som jag skulle anpassa mig efter 
för att kunna hinna bli klar med projektet i tid, i början så kunde jag hålla mig efter tidsplanen 
men ju mer djupare gick in i projektet så var det svårt att följa gantt-schemat, anledningen var 
att det tog längre tid än väntat att bli klar med det kompletta CAD format prototypen. Det 
andra anledningen till att jag inte kunde tillverka den verkliga prototypen är att det är ganska 
stor möjlighet att tillverkningskostnaden kommer att överstiga den utsatta budgeten. För att 
kolla hur mycket den ska kosta att tillverka den tog jag en bild med mig till en tillverkning 



verkstad, då fick jag reda på att tillverkningen av produkten kan ta mellan 16 till 20 
arbetstimmar, tillverkningen sker med två metoder som är laser och svets men problemet var 
de kunde inte säga till mig hur många timmar går åt laserarbetet. Från den informationen som 
jag har taget reda på är att kostanden kommer säker att överstiga den utsatta budgeten för att 
en arbetstimme med laser kostar 1200kr och för svets så kostar det 600kr/timme, så om vi 
säger att det kommer att gå 4 timmar åt laser arbete så kommer det att kosta 4800kr och resten 
är svets arbete man har inte räknat fram materialkostnaden. Man kommer säkerligen att 
överstiga budgeten.   

8 Kritiska granskningar  
Kritiskgranskning av metoden 

med hänsyn till avgränsningar, mål och syftet på projektet som skulle erhållas, anser jag att 
med hjälp av den valda metoden målen var uppnått. på grund av att det var en konstruktion 
projekt märkte jag att användning av andra metoder inte behövs vid genomförandet av 
projektet, för att den valda metoden tar det teoritiska och praktiska arbetssättet när projektet 
skulle genomföras, som det märks att det teoretiska ramverket tar alla arbetsmoment som 
skulle följas vid konstruktionen av en produkt, från framtagning av produkt förslag fram till 
tillverkningen. det tar till och med tillverknings kostnaden, montering och demontering samt 
hur produkten påverkar miljön. 

Kritiskgranskning av produkten 

under en diskussion med handledaren på företaget fick jag reda tydligt på att de ville ha en 
automatiserad lyft ok som skulle användas vid hanetringen av materialet, vilket gjorde att jag 
fokuserade på att komma fram med ett lösningskoncept som skulle ha en någonsorts av 
funktion som skulle kunna med hjälp av en knapp som ska placeras på manöverdonet. men 
Under arbetsgången och genom att ta en noggrann titt på själva korgen var det uppenbart att 
det är onödigt att ha automatiserad lyft ok det är på grund av att öppningarna på själv kogret 
som lyft ok krokar skulle gå genom för att hålla fast korgen var för små. Vilket kommer leda 
till onödiga kostnader ju med att man ändå måste positioner lyft ok förhand och det går inte 
heller ha en automatiserad lyft ok som skulle få tag på korgen från utsida för korgerana ligger 
för nära varandarar på bollplockaren. Tack vara detta gick det mycket tid onödigt åt 
framtagning av produkt förslag med en funktion som i slutet kommer inte att användas. hade 
det varit uppenbart från början, det skulle ha varit möjligt att påbörja det andra delen av 
projektet tidigare. Jag är ganska nöjd med resultat och jag hade bra kommunikation med 
företaget. Men det hade varit bättre om jag fick välja problemlösningen för att från början det 
vill ha lyft medan vad jag tror det finns andra och bättre lösningar för tömningen av själva 
korgen. Så som att bygga ett luftsystem och suga ut bollarna och det redan använder sig av 
luftsystem vid förandet av bollarna till bollautomaten från bolltvättmaskinen. Vilket gör det 
redan vet hur luftsystem fungerar. 

Produkt granskning med avseende på miljö 



Materialet som ska användas i produkten är stål. Det som är bra med stål är att det går att 
återvinna efter användning. eftersom att nästan hela produkten är gjord av stål, det blir möjligt 
att demontera och återvinna material när produkten nått slutet av sitt Life cykel. Medan hjulen 
som är gjorda av gummi går inte att återvinna för att de har redan vulkats. Men det går att 
använda för att generar värme (stena) ju med att gummi är brännbart material. 

 

8.2 Granskning av produkten med avseende på arbetsmiljö  
På grund av att det är viktigt att företaget tänker på arbetsmiljön, på så sätt att de tar 
personalens säkerhet i första hand. De ska skapa en vänlig arbetsmiljö så att deras personal 
trivs och samtidigt inte riskerar skador. Det till och med viktigt att de undviker dåliga 
ergonomiska förutsättningar som kan leda till skador på länge sikt. 

På grund av att slutresultaten av examens arbete blev en maskin som drivs med hjälp av en 
motor, hantering av maskiner medför alltid med sig några risker. Vilket gör det viktigt att 
tillverkaren identifierar dessa risker så att användaren tar hänsyn till dessa vid användning av 
maskinen. Med hjälp av detta kommer man att kunna undvika ergonomiska risker men det 
som kvarstår är klämrisk. Se bilaga 3.      

9 Rekommendationer till framtida arbete 
 

Vid tillverkning av den verkliga prototypen och för att jag hade en tillgång komponenterna 
som ska användas i produkten, vilket gjorde att jag hade inte kunnat mäta dessa och anpassa 
viss konstruktion delar efter. Det bara två delar som man behöver anpassa efter det verkliga 
måttet på dessa komponenter. För det första är att kranchassi måste anpassas efter det 
pumpenheten som man vill ha och finns i marknaden. Medan det andra är bak delen av 
vagnen också måste anpassa efter bakhjulen. För att har lagt en ungefärlig höjd på bakdelen 
av vagnen ju med att jag inte vet hur höga är bak hjulen kommer att vara.   
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Bilaga 1Gantt-schema 

 

Bilaga 2 

Swot-analys 

Det är metod som används för att ta reda på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 
medförs med genomförandet av projektet.  

 



 

 

 

Bilaga 3 

FMEA 

 



 

 

 

 

Bilaga 4  



Lösnings förslag 
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Lyft ok lösningsförslag 
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Bilaga 5 

 



 

 

 



                   

 



Det är den delen som man sätter fast bakhjulen på, vridbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 7  

Det visar hur kraften påverkar komponenterna enligt von mises metod, 
komponenterna kommer att utsättas för en kraft på 40 kg. 

Som man kan se pumpenheten och lyft ok klarar av trycket. 
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