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Sammanfattning 

Olyckor som uppstår när en arbetare faller är den vanligaste olyckan på svenska arbetsplatser. 

Under 2008-2011 inträffade ungefär 17800, Av dessa ledde hälften till invaliditet. Vid fall 

från höjd uppstår det stora krafter, man uppskattar att en person som väger 100 kilo har fem 

gånger så hög vikt när han faller 0,5 meter. 

För att förhindra dessa olyckor bör fallskyddsutrustning användas i större utsträckning på 

arbetsplatser. Dagens selar har lås som ofta är krångliga och obekväma att använda, något 

som projektgruppen har haft som mål att utveckla och förbättra. Målet med projektet är att 

utveckla låsen som sitter på selen genom att utveckla en konstruktion som är lätt och behaglig 

att använda. 

Vårt nyutvecklade lås har en innovativ konstruktion med egenskaper som gör låsanordningen 

både säkrare och lättare att använda. Målet är att skapa en produkt som kommer att bidra till 

en säkrare arbetsplats för personer som arbetar på hög höjd. Tanken är även att låset ska 

kunna användas inom en rad olika områden utöver fallskyddsutrustning som till exempel 

bårar och livvästar. 
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Abstract 

Falls is the most common accident at Swedish workplaces. During the period 2008-2011 

about 17800 falls occurred, half of these led to invalidity. When a person falls, incredible 

forces will occur; if a person falls 0.5 meters the force will be five times bigger than his or her 

original weight. 

To prevent these accidents, fall protection equipment should be used more commonly. The 

harness that is being used is often tricky and uncomfortable to use. The goal with our project 

is to develop the buckles on the harness with a product that is easy, safe and comfortable to 

use. 

The lock has an innovative construction that makes it more safe and easy to use. The lock is 

mainly created for use within fall protection but the goal is to broaden the area of use to 

applications such as stretchers and lifejacket. We have created a product that contributes with 

a safer workplace for people that work on a high height. 
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Förord 

Denna rapport är byggd på ett examensarbete utfört under 2015- 2016 av Melker Nilsson och 

Tim Tuvesson, utvecklingsingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad. Projektet är ett 

samarbete med det lokala företaget Holmbergs Safety System Holding AB, vidare benämnt 

Holmbergs. Målet är att få ut en konkurrenskraftig produkt på marknaden, detta ska i sin tur 

hjälpa produktmedlemmarna vidare i arbetslivet. 
Vi vill tacka vår handledare Leif Nordin för sitt engagemang och stöd under hela projektet. Vi 

vill också rikta ett stort tack till Amelie Fogelberg, Mats Älmeby och Erik Persson från 

Holmbergs för allt stöd och vägledning genom projektet. 

Trevlig läsning! 

 

 

 

 

        __________________                __________________ 

       Melker Nilsson               Tim Tuvesson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Höghöjdsarbete på arbetsplatsen blir allt mer vanligt framför allt i byggbranschen, men också 

vid olika typer av inspektioner på hög höjd. Dagens många höga byggnader och andra höga 

konstruktioner som exempelvis vindkraftverk har skapat ett större behov för högkvalitativ och 

säker utrustning inom klättring. Det blir allt vanligare att använda reparbete gentemot 

traditionella byggställningar, vilket ställer högre krav på utrustningen. (Tema Industri, 2016). 

Undersökning visar att fall på jobbet är den vanligaste orsaken till att allvarliga skador uppstår 

på svenska arbetsplatser. De mest drabbade är de som jobbar inom byggbranschen, 

fastighetsskötare eller fönsterputsare. (Fastighetsfolket, 2014). Yrkesklättrare vars arbete 

endast går ut på att utföra olika typer av klättringsuppdrag har funnits i Sverige i cirka åtta år. 

(Arbetsförmedligen, 2016). Då klättringsarbeten utförs dagligen av dessa firmor har 

marknaden utvecklats mycket på kort tid.  

1.2 Problembeskrivning 

När klättring förekommer på arbetsplatsen ställs höga krav på fallskyddsutrustningens 

säkerhet och kvalité. Det finns problematik i vissa av dagens lås för fallskyddsutrustning, när 

en av låsets två knappar utsätts för tryck då låset är under belastning, fastnar den i ett intryckt 

läge varvid låset riskerar att öppnas. Det dubbla knappsystemet ska fungera som en säkerhet 

mot en oönskad öppning av anordning när den är i bruk. Andra förekommande problem är att 

banden blottas i låsningen vilket gör att de tar emot stötar och slits fort, detta gör att banden 

blir svagare samt bidrar till en stor kostnad för användaren. Projektgruppen vill utveckla ett 

lås som är rörligt i ett led för att minimera risken för olika typer av snedbelastningar och göra 

det mer följsamt. Många avstår att använda skyddsutrustningen när den är för krånglig att 

använda, med vår produkt vill vi bidra till att detta problem minskar. För att få bukt på detta 

problem behövs nya innovativa produkter som inte bara skyddar arbetaren men som också 

skapar ett intresse och nyfikenhet. För att skapa en konkurrenskraftig produkt ska låset vara 

säkert, hållbart samt billigt att införskaffa. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa en konkurrenskraftig produkt som ska vara och kännas säker 

för användaren. Det flesta befintliga lås är uppbyggda på samma princip, tanken är att 

projektgruppen ska använda sig av de styrkor som finns i redan existerande modeller men 

med ett innovativt och nytt perspektiv utveckla en ny modern produkt. Vi vill skapa en ny 

marknad för Holmbergs genom att utveckla en produkt till ett pris som matchar marknaden. 
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Projektgruppen har valt att utveckla fallskyddslåset på en befintlig klättersele. Målet är att 

skapa en produkt som är enkel att använda med en ny förbättrad design. Egenskaper som vi 

vill utveckla är bland annat lägre vikt, kortare, mer användarvänlig samt en mer tilltalande 

design. Ett önskemål är att utveckla låset så att det ska kunna användas inom ett antal olika 

produkter utöver fallskyddsutrustning till exempel bland livvästar och bårar.  

1.4 Produktmål 

Projektet ska resultera i prototyper i plast och i metall. Prototyperna i plast kommer att 

fungera som ett delsteg där funktion och design beprövas för att sedan göra slutprototypen i 

metall som är anpassat för användning. Färdiga ritningar ska överlämnas till Holmbergs, 

baserat på detta material ska en prototyp tillverkas och testas. När låset är godkänt och 

certifierat kan låset produceras och säljas. 

 

Vid projektets slut vill vi att produkten har en säker och enkel användning så att brukaren inte 

ska behöva känna oro för att fallskyddsutrustningen ska öppnas under användning. Produkten 

ska vara billigare att producera än nuvarande lås, samt att utvecklingsmöjligheter ska finnas 

så att användningsområdet går att utvidga i framtiden. Produkten ska ingå i Holmbergs 

framtida sortiment. 

1.5 Effektmål 

Produkten ska bidra till ett minskat antal fallolyckor som beror på en felutlöst låsanordning. 

Produkten ska i slutändan minska risken för fallolyckor för personal som jobbar på hög höjd 

och på så sätt rädda liv. Projektet ska också bidra till en utökad marknad och bransch för 

Holmbergs, som inte sedan tidigare utvecklat produkter inom segmentet för 

fallskyddsanordningar. 

1.6 Tidsplan 

Planering är en viktig del av projektet för att se till att mål och delmål utförs under satt tid. 

Väl utförd planering leder till att chansen för att nå produkt- och effektmål ökar, vilket i sin 

tur leder till ett välgjort projektarbete. Projektgruppen har haft veckovisa projektmöten med 

både handlare och Holmbergs, detta har bidragit till ett nära samarbete och utbyte av 

erfarenheter. För att säkerställa att projektet är i fas har en visuell planering tagits fram. Se 

bilaga A. 
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1.7  Budget 

Kostnader för projektet förväntas vara låga. De kostnader som kan förväntas är vid senare 

delen av prototyptillverkning samt kostnaden för tester och simuleringar av de prototyper och 

färdiga funktionella modeller som når teststadiet. Se bilaga B. 

Gällande personalresurser kommer projektgruppen lägga i snitt 20 timmar i veckan från 

mitten av november 2015 till projektets slut i maj 2016. Utöver detta har projektgruppen 

handledare från Högskolan i Halmstad som ger feedback vid möte en gång i veckan. 

Projektgruppen har även tilldelats en kontaktperson vid företaget som ska hjälpa till när 

eventuella frågor uppstår. Holmbergs står för uppkomna kostnader såsom prototypkostnader 

och kostnader för slutmodeller. 

1.8  Krav och önskemål 

1.8.1 Kundkrav 

Sekretess 

1.8.2 Interna krav 

Sekretess 

1.8.3 Tillsynskrav 

Sekretess 

1.9 Avgränsningar 

Då produkten är en helt ny och är början på ett nytt sortiment för företaget kommer Halmstad 

vara en vara utgångspunkt för utveckling och försäljning. Produkten är inte avgränsad till 

klätterselar men projektgruppen utgår från de kraven som standarder för klätterselar då dessa 

är de hårdast ställda. Användning av vår produkt inom andra områden är således inga 

problem. 

1.9.1 Avgränsningar i klättersele 

I kravprofilen framgår det att produkten ska klara olika stora belastningar beroende på vart i 

selen produkten placeras. Minimikravet är en applicering  i benöglorna och skall då klara 9 

kN i rakt drag, Placering 1 (röd). Skall den placeras i hela anordningen det vill säga inklusive 

placering 2 (blå), här är produktens minimikrav 15 kN i rakt drag.  
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Figur 1: Placering i sele 

1.10 Intressenter 

Projektets intressenter kan delas in i tre kategorier: kärnintressenter, primära intressenter och 

sekundära intressenter. Kärnintressenter har en beslutsfattande påverkan av projektet. De 

primära intressenterna har en direkt påverkan av projektet och de sekundära intressenter är 

sådana som kan tänkas beröras av projektet. 

Kärnintressenter i vårt projekt är projektgruppen samt projektbeställaren Holmbergs. 

Projektgruppen vill se så goda resultat som möjligt för ett lyckat examensarbete och 

Holmbergs vill att det lyckade projektet ska leda till en konkurrenskraftig produkt. Primära 

intressenter är kunder till projektbeställaren som önskar en ökad kvalité på sina klätterselar. 

En annan primär intressent är vår handledare och studierektor på Högskolan i Halmstad. 

Sekundära intressenter är privatpersoner som är medvetna om säkerhetsrisken som uppstår 

vid klättring och användning av fallskyddsselar. Klättringsorganisationen SPRAT är en annan 

sekundär intressent som arbetar för att minska fallolyckor genom utbildning och utveckling. 

För att hantera intressenterna på bästa sätt förs regelbundra möten med inblandade samt 

enkätundersökningar för att få en bredare uppfattning av alla intressenter i projektet.    

1.11 Projektorganisation 

Projektet drivs av Melker Nilsson och Tim Tuvesson och är ett samarbete med Holmbergs. 

För stöd och rådgivning har projektgruppen handledaren Leif Nordin. Representanter på 

Holmbergs bidrar med ytterligare vägledning, kompetens och resurser för att säkerställa ett 

välgjort projekt. 

1.12 Sekretessavtal 

Ett sekretessavtal har tecknats mellan gruppmedlemmarna och Holmbergs, i sekretessavtalet 

framgår att företaget äger projektet men förutsett att medlemmarna får skälig ersättning för 

nedlagt arbete. Se bilaga C. 
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2 Metod 

Under projektets gång har projektgruppen jobbat med dynamisk produktutveckling (DPD). 

Med denna metod kan man lättare svara på uppkommande ändringar i marknaden samt 

reagera bättre på nyfunnen kunskap.(Holmdahl, 2015). Då båda gruppmedlemmarna är nya i 

denna bransch ansågs därför en flexibel produktutveckling som det mest optimala. Styrkan 

med denna metod är att flera moment sker på en och samma gång i utvecklingsfasen. Lean 

produktutveckling har också genomsyrat projektet då konceptutveckling och 

informationsflöden har används för att grundligt undersöka många alternativa lösningar. 

Dessutom har vi under hela processen arbetat för att öka kundvärde i produkten vilket är 

typiskt för LPD. Vi har undvikit processer som Stage-gate modellen där fasta steg och faser 

sätts upp före projektstarten, istället har projektet varit en ständigt lärande process vilket 

passar båda valda metoder. 

2.1 Kreativitetsmetoder 

I framtagningen av produkten har Brain Aided Design använts. Denna metod ökade 

kreativiteten och hjälpte att hitta nya lösningar genom att “tänka utanför boxen”. Med Hjälp 

av Pencil Aided Design skissades idéerna ned. När produkten hade en form och uttänkt 

funktion användes Computer Aided Design. Denna metod ger en mer klar bild över den 

tekniska lösningen samt ger exakta mått på produkten. Model Aided Design har i detta fall 

använts efter CAD via en 3D printer. Denna metod hjälpte gruppen att analysera lösningen 

mer noggrant och skapa en uppfattning om designmässiga egenskaper som form, storlek och 

funktionalitet. 

 (Ottosson, 2004) 

Figur 2: Kreativitetsmetod 
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2.2 Enkätundersökning 

Frågorna har tagits fram efter en granskning av kravspecifikation och med hjälp av 

Holmbergs. Enkätundersökningen har utformats för att få en uppfattning om vad användaren 

tycker behöver utvecklas på befintliga produkter på marknaden. Enkätundersökningen har 

skickats till de internationella klättringsorganisationerna SPRAT och IRATA. Fördelen med 

att skicka enkäten till internationella organisationer är att man når många erfarna användare 

med hög kompetens.  

2.3 Nyhetsgranskning 

En nyhetsgranskning har genomförts via patentdatabaser för att undvika att göra ett intrång på 

befintliga produkter på marknaden. Med en tidig nyhetsgranskning sparas tid och resurser på 

lösningar som redan finns på marknaden. Nyhetsgranskningen gjordes efter idégenereringen 

för att undvika att bli låst till redan skapade lösningar. Patentdatabaserna som har använts är  

Espacenet, PRV ( patent- och registreringsverket) och EPO ( European patent office). Sökord 

som använts är Buckle, Quick realase buckle, harness buckle, spänne, klicklås, snabbspänne.  

2.4 SWOT-analys 

SWOT är en akronym av initialerna i avdelningarna Strenghts, Weaknesses, Opportunities 

och Threats. En SWOT-analys handlar om att på enklaste sätt hitta projektets olika fördelar 

och nackdelar indelat i fyra olika områden: Styrkor, Svagheter , Möjligheter och Hot. Detta 

för att få en mer överskådlig bild av vad man har att arbetar med. (Almi, 2016). Se bilaga D. 

2.5 FMEA 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) identifieras de fel som kan uppkomma och hur 

stora konsekvenserna skulle bli om det inträffade. Modellen hjälper till att förstå riskerna för 

produkten samt vilken/vilka risker man ska fokusera på att minimera. Se bilaga E. 

2.6 Möten 

För att uppfölja arbetet och säkerställa att projektet fortlöper och sker i rätt riktning har 

veckovisa möten inrättas tillsammans med både handledare Leif Nordin och projektledaren 

Amelie Fogelberg från Holmbergs. Ett möte mellan projektgruppen och Halmstads mekaniska 

verkstad har ägt rum, på mötet diskuterades ritningsunderlaget samt lämpliga 

tillverkningsmetoder för slutprototypen i metall.  

2.7 Visuell planering 

Denna planeringsform har hjälp att hantera resurser enkelt via en Whiteboard. Metoden har 

bidragit till en struktur gällande hur aktiviteter ska delegeras mellan deltagare, en tydlig 

resurshantering och fungerar som ens ständig påminnelse om vad som ska göras (Holmdahl, 

2015). 

  



Examensarbete | Fallskyddslås           Melker Nilsson & Tim Tuvesson 

7 

 

2.8 Outsourcing 

När inte den kompetens som finns inom projektgruppen har räckt till har vi vänt oss till 

externa personer för rådgivning. Både kompetensen och verktygen saknades för att tillverka 

den slutgiltiga produkten i metall, därför vände gruppen sig till Halmstads mekaniska 

verkstad. Resultatet kommer visas upp på Utexpo 2016. 
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3 Teori 

Då projektets mål är att skapa en fysisk produkt som kommer att användas i en riskabel miljö 

är belastningsberäkningar samt materialval de viktigaste egenskaperna, dessa måste studeras 

noga för att säkerställa användarens säkerhet. 

3.1 Hur produkten fungerar 

Fallskyddslåset är en snabbkoppling som skall sammansluta alla delar i en säkerhetssele, 

användaren ska snabbt och enkelt låsa och låsa upp säkerhetsanordningen med denna produkt. 

Låset ska vara designat så att när den är under belastning inte kan öppnas. En 

dubbelknappslösning ska finnas för att undvika att en oönskad öppning inträffar. För att låsa 

upp anordningen ska båda knapparna tryckas in samtidigt. Om endast en knapp trycks in ska 

den återgå till det ursprungliga läget.  

3.2 Möjliga material 

Ett lämpligt material ska väljas för att klara de höga påfrestningar som kommer att uppstå när 

produkten är i användning. Materialet ska vara så lätt som möjligt för att minska den totala 

vikten på selen, detta är önskvärt för att undvika att utrustningen känns tung och klumpig vid 

användning. Ett annat krav är att produkten ska klara av marina miljöer där hårda 

förhållanden med salt, väta och sträng kyla är vanliga inslag,  detta innebär att materialet är 

begränsat till att vara syrafast rostfritt.   

Aluminium är ett material som är vanligt förekommande i klätterutrustning, utöver denna 

metall har projektgruppen undersökt möjligheten att använda magnesiumlegeringar, glas- och 

kolfiberkomposit. Efter diskussioner med Holmbergs fastställdes att ett glasarmerat 

plastmaterial hade klarat påfrestningarna som uppstod vid användning. Diskussionen 

handlade snarare om att kunden inte får samma säkerhets och kvalitékänsla av produkten om 

den är tillverkad i ett kompositmaterial. 

3.2.1 Aluminium 

Aluminium lämpar sig till de delar i produkten som inte kommer utsättas för några större 

belastningar. Materialets densitet är 2,7 kg/dm3, vilket motsvarar en tredjedel av stålets 

densitet, styvheten på materialet är cirka 70 Gpa vilket motsvarar en tredjedel av stålets. 

(Aluminiumriket, 2016). Materialet kan bearbetas på en rad olika sätt: valsas, pressas, dras, 

smidas, gjutas och extruderas, materialet är således oberoende av vilken tillverkningsmetod vi 

väljer. Aluminium är dessutom mycket korrosionsbeständigt i neutral miljö. 
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3.2.1 Rostfritt stål 

I de delar där låset kommer utsättas för större belastningar kommer rostfritt stål användas då 

högre styrka efterfrågas. De delar som tar den största belastningen är ”Locking arm” och 

”Latch”. Klarar inte vanligt konstruktionsstål kraven för belastning kommer dessa delar att 

härdas. 

3.3 Ergonomi 

Ergonomi innebär att förebygga risker för ohälsa och olycksfall genom att anpassa arbetet för 

människan. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar för att minimera olycksfall genom 

personlig utrustning. (Arbetsmiljöverket, 2016). 

3.3.1 Kognitiv uppfattning 

Användarens upplevelse är starkt baserad på känslan som låset förmedlar. Låset ska förmedla 

en robust känsla men att samtidigt inte uppfattas som klumpig. Knapparna sitter lättåtkomliga 

har också varit en utmaning. Knappar får enligt EN-standard inte sitta utanför låsets övriga 

delar men måste samtidigt vara lättåtkomliga, detta för att användaren ska kunna bära tjocka 

handskar. Klickljudet som blir när låset låses är en bekräftelse som visar på att låset är i rätt 

läge. Detta är viktigt då låset ibland syns dåligt på grund av att användarens utrustning är i 

vägen eller att det helt enkelt är dåliga ljusförhållanden. Andra ljud som låset ger ifrån sig kan 

skada bilden som det visuella byggt upp, till exempel att delarna i låset skramlar under 

användning. 

3.3.2 Fallskyddsutrustning 

En fallskyddsutrustning består av flera delar som används separat eller tillsammans. Innan 

användning ska den som använder utrustningen få utbildning om hur produkten fungerar samt 

prova själv. En behörig person ska kontrollera utrustningen minst en gång om året eller om 

den har utsatts för stora påfrestningar. Bruksanvisningar ska innehålla lämpliga 

förankringspunkter samt hållfastheten på utrustningen. (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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4 Genomförande 

Projektet har varit mycket omfattande och har sträckt sig från idégenerering, behovsanalys, 

funktionsspecifikation, planering, design, produktutveckling och löpande tester och 

montering. Vid sidan av produktutvecklingen har dessutom diskussioner genomförts om pris 

och marknad. 

4.1 Strategi 

Vi valde att tillverka flera olika koncept parallellt och granska varje modell kritiskt. Den 

bakomliggande tanken var att varje modell kunde bidra med egenskaper som kunde ge värde 

åt slutprototypen. 

Egenskaper som värderades högt var att produkten skulle vara enkel att använda, säker och 

billig att producera samt inneha möjligheten att implementera den i flera 

användningsområden. 

För att få fram bästa möjliga produkt har flera koncept utvecklats parallellt. Tanken är att ha 

ett par olika typer av lösningar i prototypstadiet för att sedan göra en bedömning om vilken 

idé som bäst matchar de krav och önskemål Holmbergs ställt på produkten. Koncepten har 

finslipats med hjälp av en Benchmarking där egenskaper på vår produkt har optimerats och 

utvecklats. 

4.2 Skisser 

Egna tankar och idéer skissades tidigt i utvecklingsprocessen för att inte påverkas av redan 

existerade lösningar.  Se bilaga F. Skisserna låg till grund för senare prototyper och 

diskuterades ihop med Holmbergs innan prototyptillverkningen påbörjades. 

Sekretess 

Figur 3: Tidiga skisser 

4.3 Nyhetsgranskning 

Nyhetsgranskningarna som gjordes på Espacenet, PRV och EPO samt internet visade inte upp 

några patent som kunde efterliknas vår produkt. En senare nyhetsgranskning utfördes av 

Holmbergs patentombud, Denna granskning var mer precis och utfördes av professionella 

patenthandläggare.  Nyhetsgranskningarna uppvisade inte något hinder för vår produkt. 

4.4 Koncept 

Konceptutvecklingen är ett kritiskt moment i ett projekt, många produktegenskaper tas fram 

redan under det första kreativa utvecklingsstegen. Konceptutvecklingen har dessutom största 

inverkan på produktkostnader i projektet. (Ottosson, 2004). 

4.4.1 Idébeskrivning 

Projektet innebär att tillverka en produkt som gör det lättare, säkrare och bekvämare för 

personer som arbetar på höjd. Detta har under projektets gång utvecklats då vi såg behov av 
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nya lås i två andra branscher,  inom sjukvården och sjöräddningsprodukter. Gemensamt för 

samtliga koncept är att de erbjuder användaren en helt ny egenskap med en flexibilitet. Den 

bidrar till en viktfördelning så att snedbelastningar undviks samt att låset bättre anpassar sig 

till kroppen, vilket möter Holmbergs kravspecifikation. Utvecklingen av ett koncept förväntas 

leda till en ökad försäljningsvolym för företaget samt en utökad kundgrupp. 

4.4.2 Konceptutveckling 

Konceptutvecklingen byggde på tidigare ritningar se och ritningar i Catia v5. Se bilaga I. 

4.4.2.1 Koncept 1 

Sekretess 

4.4.2.2 Koncept 2 

Sekretess 

4.4.2.3 Koncept 3 

Sekretess 

4.4.2.4 Koncept 4 

Sekretess 

4.5 Enkätundersökning 

I uppstarten av projektet gjordes en enkät för att få viktig feedback från erfarna användare 

från internationella klättrningsorganisationer som dagligen använder sig av liknande 

produkter. Enkäten var inriktad på produkten och målet var att få viktig information om vilka 

funktioner användaren tyckte var viktiga och vilka som var mindre viktiga. Enkäten skapades 

först och främst för att få en klar bild om hur nöjda kunderna var med dagens produkter, vad 

som behövde utvecklas och huruvida det fanns något behov för utveckling. Enkätanalysen 

gav indikationer på att knapplåsningen bör efterlikna så att kunden kände igen sig i 

användningen av produkten. Enkätundersökningen gav också att en av sju hade eller känner 

någon som har råkat ut för att låset har öppnats oavsiktligt. 

4.6 Flödesschema 

Baserat på Enkätens frågor skapades ett flödesschema för att tydliggöra krav och önskemål 

från användaren. Det framkom att anledningen till missnöje beror på att låset antingen är för 

stort eller att det var obekvämt och krångligt att använda. Se bilaga G. 

4.7 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys har gjorts för att se nyhetsvärdet i våra prototyper jämfört med de som 

redan finns på marknaden. Konkurrensanalysen fastställde att vi skapat ett nyhetsvärde genom  

att göra låset rörligt. Efter diskussion med säljansvarig på Holmbergs framkom det att detta är 

ett unikt försäljningsargument som kan vara till stor fördel för marknadsföring av produkten. 
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Analysen visade också att den maximala kraftgränsen hos konkurrenterna är 20 kN, vilket gav 

oss ett mål att sträva efter.  

4.8 Prototypframtagning 

Fysiska prototyper har utarbetats för att få en känsla för produktens konstruktion och 

funktioner. Totalt tillverkades tio stycken prototyper, nio stycken i plast samt en slutprototyp i 

metall. De modeller som projektgruppen sett potential i har skrivits ut i en 3D printer. 

Metoden innebär att prototyper byggs upp genom att extrudera plast lager på lager. Fördelen 

med metoden är att man snabbt och relativt exakt kan tillverka prototyper.  

4.7.1 Prototyp i termoplast 

Den första prototypen gjordes i termoplast, då den tillverkades tidigt i processen gav 

prototypen ett uppskattat mått på storlek och hur mycket utrymme mekanismen tar upp. 

Modellerna som skrevs ut i termoplast skrevs ut i Holmbergs 3D-skrivare. Denna skrivare 

hade en noggrannhet på 0,75 mm.  

4.7.2 Prototyper i SLS 

Precisionen på 3D skrivaren som hade införskaffats hos företaget gav inte ett tillräckligt 

noggrant resultat, därför valde vi att outsourca prototyptillverkningen som använder sig av 

selective laser sintering. Se bilaga H. Metoden funkar så att ett tunt pulver plastdamm värms 

upp av en högeffektlaser. Lasern smälter samman den yta som innefattas av delen som 

printas. Detta medför att pulvret binds tillsammans och skapar en hård yta. När lasern smält 

ihop de plastpartiklar som ska smältas ihop så börjar maskinen om och lägger ett nytt lager 

med plastdamm. När delarna är färdiga ligger de bland resten av plastdammet som inte 

smältes av lasern och behöver bara plockas upp och borstas av. Det dammet som inte 

användes för våra delar skyfflas upp och används sedan för andra delar. Den SLS-skrivaren 

som användes i vår prototyptillverkning hade en noggrannhet på en tiondels millimeter, vilket 

innebär att den lägger tio lager per millimeter.  
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4.7.3 Prototyp i Metall 

En prototyp baserat på färdigställda ritningar tillverkades i metall av Halmstads mekaniska 

verkstad. Prototypen i metall framställs i två olika utföranden, ett där samtliga delar består av 

verktygsstål som på förfrågan kan härdas och ett där endast låsarmarna består av verktygsstål 

och resterande delar består av aluminium. Dessa slutprototyper är resultatet för projektarbetet 

och ska testas för att säkerställa att de uppnår alla krav och önskemål. Prototyperna ställdes ut 

på Utexpo 2016 i Halmstad.  

Sekretess 

Figur 8: Färdig prototyp 

5 Resultat 

5.1 Konstruktion 

Prototypen består av sju delar och uppbyggd på en spegelvänd lager-på-lager princip. Se 

bilaga K. Med denna konstruktion har en produkt med få unika delar skapats. Detta leder i sin 

tur till färre verktyg och maskinomställningar och bidrar till en lägre produktionskostnad. För 

att låset ska vara lätt att öppna har konstruktionen två stora lättåtkomliga knappar på vardera 

sida. I skarven mellan tungan och huset sitter en led som möjliggör en tjugo graders vinkling. 

Leden bidrar till att snedbelastningar undviks samt att låset lättare följer kroppens konturer. 

Tjockleken har reducerats med ungefär tre millimeter jämfört med tidigare version av 

konceptet.  

Sekretess 

Figur 9: Färdig prototyp 

Sekretess 

Figur 10: Renderad bild på färdig prototyp. 

5.2 Produkten 

Syftet med projektet är att skapa en produkt som ska underlätta och göra användningen av 

fallskyddsselar bekvämare. Projektgruppen är stolt över att ha uppnått syftet och uppnått de 

produktkrav som ställdes före projektstart. Prototypen har en hög användarvänlighet då 

knapparna är stora och lätta att använda. Problematik med att en knapp kilade fast under 

belastning har lösts med nuvarande prototyp, dessutom är låset rörligare så att användaren inte 

ska känna sig obekväm när utrustningen används. Produkten är beräknad att väga omkring 58 

gram. För att undvika snedbelastningar har en led skapats som har maximalt 20 graders 

vinkel.  
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Sekretess 
 

Figur 11: Renderad bild på färdig prototyp. 

5.3 Standarder 

Produkten är konstruerad så att den ska kunna användas på alla delar av en fallskyddssele. Se 

figur 1. Produkten ska klara både den europeiska standarden SS-EN 358 och den amerikanska 

standarden ANSI Z359. Detta betyder bland annat att produkten ska klara 15 KN i rakt drag. 

För att säkerställa att produkten uppfyller dessa standarder kommer kraftberäkningar 

outsourcas innan ritningarna skickas in för produktion. Först efter det att prototypen har 

kommit i metall ska noga kraftberäkningar outsourcas, det är därför inte möjligt att i dagsläget 

veta huruvida konstruktionen kommer uppfylla standarderna. 

5.3.1 Latch 

Sekretess 

5.3.2 Housing 

Sekretess 

5.3.3 Locking arm 

Sekretess 

5.3.4 Adjustment pin 

Sekretess 

5.3.5 Plastic insert 

Sekretess 

5.3.6 Springs 

Sekretess 

5.4 Ritningar 

För att kunna färdigställda prototypen har noggranna ritningar gjorts, dessa har lämnats in till 

Halmstads mekaniska verkstad för framställning av en prototyp i aluminium och rostfritt stål. 

Se bilaga L. 

5.5 Konceptvalsmatris 

Resultatet visade ganska väntat att koncept två och tre var de två bästa lösningarna. Därefter 

diskuterades utfallet av matrisen inom projektgruppen och tillsammans med Holmbergs där 

det beslutades att noggrannare prototyper i SLS skulle skapas av de två koncept som hade 

högst poäng i konceptvalsmatrisen. Se bilaga M. 

Prototyperna i SLS gav en bättre inblick i funktioner och brister som modellerna hade. Dessa 

gavs till Holmbergs kund för att göra ytterligare en bedömning och utsållning. Kunden var 
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främst intresserad av koncept tre då låsanordningen är mycket enklare jämfört med produkter 

som används idag, samtidigt som låset är mycket kort och flexibelt. 

5.6 CAD 

För att göra skisser till funktionella 3D-ritningar har programmet Catia v5 används under hela 

projektet. Projektmedlemmarna har erfarenhet av programmet sedan tidigare studier, vilket 

har gett oss möjligheten att visualisera våra olika idéer och koncept tidigt i projektet. Program 

eller kunskap för att beräkna kraftbelastningar på vår produkt finns inte och kommer därför 

outsourcas. 

5.7 Kvalitet 

För att klara de standarder som krävs inom Europa är kvalitén på produkten viktig. För att 

säkerställa att förväntad kvalité uppnås kommer extern hjälp användas i form av  

beräkningsprogram. Resultaten kommer ge en uppskattning på hur stora krafter den färdiga 

prototypen kommer att klara av. När en prototyp sedan är färdigställd kommer projektgruppen 

att jämföra beräknande resultat med resultat från hållfasthetstester för att säkerställa att 

kvalitén är uppnådd. 

5.8 Miljö 

Aluminium är ett material som är förhållandevis dyrt att bryta och framställa men som vid 

återvinning sparar 95% av den energi som går åt vid framställning. Eftersom den tänkta 

produktens största andel material är aluminium är det viktigt att lås som efter sin livslängd 

återvinns på rätt sätt. Att samla in utslitna lås för demontering och återvinning skapar 

goodwill och kan spara på materialkostnader. (Ragnsells, 2016). 

 De flesta liknande produkter är antingen frästa eller gjutna. Vår produkt kommer gjutas vilket 

är en miljövänligare metod än fräsning då betydligt mindre svinn uppstår vid produktion.  

En noggrannare undersökning på hur produkten påverkar miljön gjordes i CES Edupack 

2016. Här räknade vi med att 20.000 enheter skulle framställas och sedan fraktas i lastbil från 

Litauen där Holmbergs har en av sina produktionsenheter. Undersökningen tog hänsyn till 

transporter, material, återvinningsgrad och tillverkningsmetod. Vi uppskattade att 75 % av 

materialet som produkten består av kan återvinnas samt att alla delar i produkten gjuts. Se 

bilaga N. 

5.9 Tillverkningsmetod 

Sekretess  
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5.10 Jämförelse resultat mot produktkrav 

1.8.1 Kundkrav 

Sekretess 

1.8.2 Interna krav 

Sekretess 

1.8.3 Tillsynskrav 

Sekretess 

 

De flesta krav och önskemålen som sattes före projektstart är uppfyllda. Tester som 

säkerställer produktens behövs göras för att produkten ska få börja säljas. Dessa tester ska 

säkerställa att de sista två produktkraven uppfylls och därmed får säljas på både den 

amerikanska och europeiska marknaden. 

5.11 Hållbar utveckling och arbetsmiljö 

Målet med en hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas med begränsade 

resurser. Hållbar utveckling innebär att resursanvändning och levnadsvillkor möter den 

enskilda människans behov utan att förstöra ekosystem och miljö. Holmbergs 

produktionsenheter är kvalificerade att tillverka fasthållningsanordningar och säkerhetssystem 

enligt ISO/TS 16949:2009. Detta för att kunna erbjuda kunder och användare en högkvalitativ 

produkt tillverkad under schyssta villkor. Då Holmbergs har produktion i Litauen, Hong Kong 

och Kina är det viktigt att de väljer seriösa aktörer som efterlever de arbetsmiljöstandarder 

som är satta. Holmbergs bedriver en seriös verksamhet och vi har fullt förtroende för att 

produktionen sker på rätt sätt. 

5.12 Etik och moral 

Produkten vi tagit fram i samarbete med Holmbergs är främst ämnad för att sitta i en sele för 

personlig fallskyddsutrustning. Selen erbjuder säkerhet för personer som vistas på hög höjd. 

Att användaren har rätt sorts utbildning för denna typ av utrustning kommer skrivas i 

medförande manualer. 

5.13 Lika villkor 

Den produkt vi skapat är i huvudsak en säkerhetsprodukt som ska kunna användas av alla, 

oavsett könstillhörighet, ålder och etnisk bakgrund. Projektgruppen ser inga anledningar till 

att någon skulle kunna känna sig kränkt av vår produkt. 
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6 Framtiden 

6.1 Överlämning 

Projektgruppen samt Holmbergs tror att det finns en stor marknad för produkten, efter avslutat 

projektarbete kommer allt material överlämnas till företaget där en utvärdering och 

vidareutveckling av projektet kommer påbörjas. Kan dessutom produkten i framtiden 

anpassas till fler branscher än bara fallskyddsutrustning så ser den framtida marknaden 

mycket ljus ut. 

6.2 Patentansökan 

En närmare nyhetsgranskning ska göras av en professionell samarbetspartner. Baserat på hur 

denna undersökning går kommer sedan med största sannolikhet en patentansökan utföras av 

Holmbergs. 

6.3 Vidareutveckling 

Mekaniken är klar men det finns mycket arbete kvar innan produkten kan tillverkas och börja 

säljas. Det arbete som återstår när vi överlämnar materialet är noga kraftberäkningar så att 

produkten helst överträffar förväntade standarder samt utvärdering och implementering av 

tillverkningsmetod och materialval. Även designmässigt finns det utvecklingspotential, det är 

möjligt att det finns överflödigt materialet på produkten som kan reduceras då man säkerställt 

hur krafterna verkar.  

Flexibiliteten är en order winner men ökar också det slutgiltiga priset då många radier och 

olika former gör låset dyrare och mer komplext att tillverka. Möjligheten finns att utveckla en 

enklare lösning parallellt så att kunden själv får välja mellan två olika modeller och 

prisklasser. 

6.4 Produktion 

När vidareutvecklingen har genomförts är tanken att ritningarna ska skickas in för produktion 

och försäljning. Produktion och försäljning kommer först efter överlämning av material till 

Holmbergs och är därför inget projektgruppen kommer vara delaktiga i. Holmbergs planerar 

på att investera i framtagning av verktyg för att produktionen ska komma igång så fort det är 

fastställt att produkten uppnår hållfasthetskraven.  
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7 Affärssystem 

Stora delar av affärssystemet ligger utanför projektets ramar då Holmbergs redan har ett 

beprövat och utvecklat affärssystem.  

7.1 Holmbergs 

Holmbergs Childsafety Holding AB levererar säkerhetslösningar till hela världen. Företaget 

tillverkar alla typer av personliga fästsystem i fordon och specialtillämpningar. Företaget 

grundades 1938 och är numera en internationell organisation med huvudkontor beläget i 

Halmstad. 

Holmbergs största marknadsandel innefattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

säkerhetsprodukter till bilbarnstolar. Företaget är globalt med tillverkningsenheter i Litauen 

och Hong Kong och omsätter ca 200 miljoner kronor. 

7.2 Marknad 

Produkten är framförallt inriktad för klätterutrustningar men har potential att tillämpas inom 

andra branscher som till exempel lastsäkring av patienter i ambulans eller på livvästar i 

maritim miljö. Liknande produkter finns inte sedan tidigare i Holmbergs sortiment och 

kommer därmed leda till en ökad marknadsandel.  Marknaden för fallskyddsselar är 

internationellt stor, försäljningen kommer dock utgå från den inhemska marknaden då en stor 

kund till projektets samarbetspartner är lokaliserad där.  

7.3 Tidsplan 

Projektets samarbetspartner har en beräknad försäljningsvolym som baserats på tidigare års 

försäljningar av liknande produkter. Målet är att sälja 20.000 enheter i verksamhetsår ett, efter 

fem år prognostiserar företaget att sålda enheter har ökat till 200.000 enheter. 

7.4 Tillverkningskostnad 

Tillverkningskostnaden har genomsyrat hela utvecklingsprocessen. Materialkostnaden är svår 

att påverka då möjliga material till stor del varit förutbestämda och styrda efter pris, miljö och 

belastningar. Istället har tillverkningsmetoderna och konstruktionen varit i fokus för att dra 

ner på kostnader. Med en konstruktion byggd på få unika delar har vi minskat 

tillverkningskostnader som uppstår vid flera olika maskininställningar och verktyg. 

Det har varit svårt att sätta ett pris på produkten då gruppens kalkyler än så länge baseras på 

prototyper. Vald tillverkningsmodell kommer vara avgörande för kostnaden men kommer 

avta markant när verktygskostnader är avskrivna och när försäljningsvolymen ökar. 

Holmbergs har räknat med att produkten kommer att kosta ungefär 20 kronor att tillverka 

efter det att verktygen är avskrivna. Vi räknar med att produkten kommer väga 58 gram och 

att kilopriset på aluminium ligger på 12.5 kr/kg.
1
 Detta leder till att materialkostnader per 
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produkt kommer att bli cirka 75 öre. Det tillkommer viss härdning efter att produkten är 

gjuten vilket vi inte har tagit hänsyn till i beräkningen av materialkostnaden per enhet. 

Återstående 19.25 kronor per produkt är processkostnader, personal och affärs- och 

försäljningskostnader.  

7.5 Pris och vinstmarginal 

Då vi ännu inte har kommit så långt att tillverkningskostnaden är fastställd är det också svårt 

att veta vilket pris man kan begära av kunden. En diskussion med Mats Älmeby som är 

försäljningsansvarig på Holmbergs gav ändå ett uppskattat pris och vinstmarginal. Målet är att 

ha en vinstmarginal på 50 % med ett skissat försäljningspris på 40 kronor per enhet när den 

säljs till en återförsäljare. Detta är ett förhållandevis lågt pris i jämförelse med det pris som 

konkurrenter tar för sina lås.  

En tanke skulle kunna vara att höja försäljningspriset baserat på att produkten är en high -end-

produkt och att det inte finns liknande produkter på marknaden idag. Detta är tillämpbart 

endast då Holmbergs väljer att ta patent på rörligheten och låsmekanismen, som är unikt för 

vår produkt. Vi har undersökt vad konkurrenter har satt för pris på sina likvärdiga produkter, 

säljs den utan mellanhand kan vi baserat på denna undersökning begära 150 till 200 kronor 

per enhet. 

7.6 Risker 

Risken är att produkten inte klarar de produktkrav som behövs för att få användas i 

klätterutrustning. Detta blir kostsamt för projektets samarbetspartner som lagt ner tid och 

mycket resurser på att få ut produkten på marknaden.  

Konkurrensfaktorn är dessutom stor inom denna bransch och många av produkterna är 

byggda på samma princip. Vi ser en risk i att kunderna kan ifrågasätta en ny lösning och 

hellre väljer en känd och mer beprövad produkt. Risken är också att någon lokal konkurrent 

kan erbjuda ett förmånligare pris och med snabbare leveranser. 
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8 Diskussion 

Projektet har varit mycket lärorikt och projektgruppen är nöjda och stolta över resultatet. De 

flesta krav och önskemål som sattes i början av projektet har uppnåtts och dessutom har en 

funktionell prototyp i metall tillverkats. I projektet har vi haft stor nytta av de kunskaper som 

vi tidigare lärt oss i kurser på programmet. Kunskaper vi haft nytta i detta projekt är bland 

annat hållfasthetslära, mekanik, CATIA och design. 

8.1 Processen 

Vår samarbetspartner har förutom satta krav och önskemål givit oss fria ramar för projektets 

process samt produktens funktionalitet och design. Möjligheten att ha en erfaren 

samarbetspartner lokaliserad i Halmstad har varit till stor nytta när vi kört fast i processen. 

Vår samarbetspartner har dessutom varit till stor hjälp med att driva projektet fram och 

möjliggöra att vi kommit så långt som möjligt i processen. 

Valet att tidigt testat våra lösningar praktiskt genom utskrivning i 3D-skrivare har varit till 

stor nytta. På detta sett har konstruktionsmässiga fel och brister som är svåra att märka i CAD 

kunnat lösas tidigt i processen. Att få hålla produkten i handen är väldigt viktigt och det är 

först då som man får en helhetsbild över hur den kommer se ut som tillverkad. De kognitiva 

aspekterna har varit viktiga för vårt projekt då låset måste förmedla stabilitet och säkerhet. 

De dynamiska produktutvecklingsmetoderna (Ottosson, 2004) växte fram naturligt under 

processens gång, det var först när vi körde fast vi använde oss av litteraturen för att hitta 

metoder för att öka kreativiteten. 

8.2 Resultatet 

Den patentansökan som skickats in för granskning av vår samarbetspartner ser projektgruppen 

som ett bevis på att ett lyckat resultat har uppnåtts. Men då tester inte utförts gällande 

hållfastheten finns fortfarande arbete kvar innan prototypen blir en säljbar produkt. 

Projektgruppen anser att produkten har stor potential och är nöjda med att ha klarat av de krav 

och önskemål som satts och dessutom lagt till en extra order winner med den flexibla leden 

placerad i mitten på låset. 

Hur produkten ska tillverkas är ännu inte helt bestämd, närmare undersökning på hur metoder 

som fräsning och gjutning kommer påverka kvalité och pris behövs göras. Vid ett möte med 

Halmstads mekaniska verkstads fastställdes att vissa av delarna har en något mer komplex 

geometri och lämpar sig därför bättre att gjutas fram. 

Vi har förhoppningar av att produkten kommer leda till att Holmbergs utökar sitt sortiment 

och skapar nya affärsmöjligheter. Avslutningsvis hoppas vi också att vårt projektarbete 

kommer bidra till att antal fallolyckor minskar. 
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8.3 Utlåtande 
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Bilaga B 

 

Månad Post SEK Anteckning 

Februari 3D-printade koncept 0 Skrevs ut hos företaget 

Mars SLS, koncept 2 och 3 2600 
5 st prototyper av varje koncept, sammanlagt 

10 prototyper 

April SLS,koncept 3 3100 5 st prototyper 

April Lackering av prototyper 0 Färg tillhandahölls av skolan 

Maj Koncept 3, metall 31000 
6 st prototyper, 2 st i härdbart stål och 2 st i 

aluminium.* 

Maj 
Nyhetsgranskning inför 

patentansökan 15000 Utförs av Valea AB* 

Kommande Patentansökan 
ej 

definerad Utförs av Valea AB* 

Kommande Resekostnader 0 Cykelavstånd till företaget 

Kommande Simulering av dragtest 
ej 

definerad Utförs av utomstående företag 

Kommande Dragprover 0 
Dragprovsmaskin finns att tillgå hos 

företaget. 

  

Total 

 

  

51700 

 

   

Poster markerade med (*) är ännu ej 

fastsatta. 
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Bilaga C 
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Bilaga D 

Styrkor 

 Projektet innefattar kunskaper 
projektgruppen fått från sin utbildning 

 Stort behov av produkten i den lokala 
marknaden 

 Bidrar till att minska fallolyckor 

Svagheter 

 Hård konkurrens i branschen 

 Krävs goda kunskaper i hållfasthet för att 
räkna på alla olika belastningar. 
 

Möjligheter 

 Flera användningsområden 

 Utveckla en innovativ produkt i en 
marknad där produkterna är väldigt lika. 

 Bra erfarenhet pågrund av kompetent 
samarbetspartner. 

Hot 

 Stor konkurrens från etablerade företag 
med liknande produkter. 

 Lliknande patenterade lösningar 

 

Styrkor: Gruppens medlemmar är båda praktiskt lagda och har god förståelse för hållfasthet, 

detta ger goda förutsättningar att leverera ett välgjort examensarbete. Projektgruppen har 

ingen tidigare erfarenhet av  liknande utvecklingsprojekt, detta bidrar till nytänkande. Annan 

styrka är Holmbergs kompetens, samt att de är belägna i Halmstad, vilket bidrar till god 

kommunikation. Halmstad Högskolas vägledning har varit till stor nytta i projektet. 

Svagheter: Projektgruppen har utöver erfarenheter under högskoleprojekt ingen erfarenhet av 

att ta fram och utveckla produkter åt företag. Säkerhetrsutrustning för klättring har gruppen 

lite erfarenhet av vilket leder till att projektet inte kan byggas på för mycket egna erfarenheter 

utan en väl genomförd marknadsundersökning. 

Möjligheter: Projektgruppen bedömmer att möjligheterna att nå marknaden är stora tack vare 

Holmbergs kompetens, erfarenheter samt närhet till marknaden. Projektgruppens driv och 

kreativitet ger goda möjligheter till resultat. Projektet känns dessutom rimligt stort att 

genomföra under satt tidsram. 

Hot: Det finns ett stort antal konkurrerande produkter på marknaden. Bakom dessa produkter 

står företag med stora kundgrupper och många års erfarenhet inom branschen. Ytterligare hot 

är svårigheter i den mekaniska lösningen samt att produkten hamnar utanför rimlig 

tillverknings- och försäljningskostnad. 
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Bilaga F 

Sekretess 
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Sekretess 
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Bilaga H 

 

Sekretess 
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Bilaga I 
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