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Sammanfattning 
Rapporten ”Utveckling av infästningar för fallskyddsräcken” är ett produktutvecklingsprojekt 

skrivet av Douglas Karlsson. Examensrapporten är en kandidatavhandling för 

”högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design” vid Karlstads universitet i 

kursen ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design”.  

Projektets uppdragsgivare var Roofac Safety AB. Deras verksamhet är inriktad på 

fallskyddssystem där de både utvecklar och säljer produkter som personligt fallskydd för 

klättring med linor och fallskyddsräcken. Det här projektet är utfört inom verksamheten för 

fallskyddsräcken och inom det området har projektets fokus legat på fallskyddsräckens fästen 

och infästningar.  

För att installera fästena idag måste de svetsas fast. Svetsoperationen är en tidsförbrukande 

process som kräver specialkompetens i form av en certifierad svetsare. Det medger också en 

viss skada på hallbyggnationens lodräta balkar. 

Huvudmålet blev att hitta en ny konstruktionslösning. En lösning som skulle minska 

tidsåtgången det tar att fästa fästena med en så liten materialpåverkan som möjligt på 

stålbalkarna med koncentration på hallbyggnationer. Hallbyggnationer är den huvudsakliga 

byggnadsform där fästena svetsas fast.  

I arbetet med utvecklingen har projektet följt designmetodiken med metoder som 

kreativitetsprocesser. Projektet har även följt produktutvecklingensprocessen som har 

inkluderat elimineringsmatriser och feleffektsanalys som failure mode and effekts analysisk 

(FMEA).  

Projektets lösning och resultat blev en fästanordning där infästningsanordningen utgörs i form 

av permanenta magneter. Med hjälp av permanenta magneter så får man en låg installationstid 

och man undviker att få någon negativ inverkan på stålbalkarna. En livscykelanalys (LCA) är 

gjord för varje huvudkomponent till det nya fästessystemet. En rapid upper limb assessment 

(RULA) har också blivit gjord vilket är en ergonomisk analys för att se att det nya fästet är 

användarvänligt.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
This exam report “development of fixings for fall protection railings” is a product 

development project of Douglas Karlsson. The exam report is a Bachelor of Science thesis for 

the “Study Programme in Innovation and Design Engineering” at Karlstad University in the 

course “Degree Project of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering”. 

The project was assigned of the company Roofac Safety AB. Fall protection systems is their 

main occupation and they develop and produce equipment that includes products like personal 

fall protection for sling climbing and fall protection railing systems. This project has been 

done in the section of fall protection railings and in this area the project has been focusing on 

the railing fastener fixings.  

To install the fastener today you have to weld. The welding operation is a time consuming 

process and it needs special competence of a certified welder. It will also make some damage 

to the buildings steel beam. 

The main goal of the project was to find a new construction design solution. A solution that 

would sink the duration of time it takes to fixate the fasteners with as little impact as possible 

on the steel beams and concentrated on hall constructions. Hall constructions are the general 

building form where the welded fasteners are installed.   

In the work of development the project followed the design methodology with methods like 

creativity processes. The project did also follow the process of product development which 

includes elimination matrices and failure mode and effects analysis (FMEA). 

The projects solutions and results are a fastening device where the fixings device in form of 

permanent magnets. The permanent magnets have a low installation time and do no material 

impact to the buildings steel beam. A life circle analysis (LCA) has been done for every main 

component of the new fastener system. A rapid upper limb assessment (RULA) has also been 

done which is an ergonomic analysis to see if the new fastener is user-friendly.   
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1. Inledning 
Uppdragsgivaren för projektet är företaget Roofac Safety AB. Projektansvarig på Roofac 

Safety AB Jörgen Tagner är marknad samt verksamhetschef på förtaget. Vid Karlstads 

universitet är projektets handledare universitetsadjunkt Lennart Wihk. Examinator för 

projektet är professor Leo De Vin. 

Rapporten ” Utveckling av infästningar för fallskyddsräcken” redovisar ett projekt som 

genomförs vid Karlstads universitet VT -17 av Douglas Karlsson. Projektet genomförs i 

kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen med inriktningen innovationsteknik och 

design, MSGC 12 på 22,5hp. Det är den avslutande kursen på högskoleingenjörsprogrammet 

Innovationsteknik och design.  

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivare Roofac Safety AB är ett företag som är beläget i Karlstad och i Stockholm. 

Roofac AB tillhandhåller lättanvända fallskydd och dess affärsidé är att leverera 

kostnadseffektiva helhetslösningar med engagemang och kunskap för kunder inom bygg, 

fastighet och industri. Deras mål är att skapa säkra arbetsplatser. De strävar alltid efter att 

förbättra och utveckla sina produkter och tjänster.  

Roofac Ab startade i augusti 2010. Då byggde affärsidén i att låta professionella yrkesarbetare 

utföra kostnadseffektiva takarbeten och tjänster med hjälp av industriell klättring. Roofac 

Safety AB fungerar som ett eget aktiebolag startade i december 2012. 

I dagens fasta fallskyddssystem så har det upptäckts brister då det kommer till fasta 

fallskyddssystem som används vid hallbyggnationer. Roofac Safety AB vill utveckla en ny 

typ av räcken där man sänker monteringstiden för att på så sätt få en konkurrenskraftig 

lösning.  

1.2 Problembeskrivning 

Idag svetsas fästen för fallskyddsräcken på byggnadsstommen. Svetsoperationen är en 

tidskrävande process som kräver specialkompetens i form av en certifierad svetsare. 

Svetsandet ger negativ materialpåverkan på hallbyggnationens lodräta balkar.  

1.3 Problemformulering 
Hur kan monteringstiden kortas och hur uppnår man installation fri från materialpåverkan? 

1.4 Syfte  
Syftet med projektet är att kunna leverera Roofac Safety AB en ny typ av lösning av fästen till 

fallskyddsräckena som medger snabba, säkra och installationer fria från materialpåverkan av 

räckena.  
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1.5 Mål 
Målet är att föreslå lösning/lösningar på problemet i form av designprocessen och 

produktutvecklingsprocessen för att leverera ett nytt fäste till Roofac Safety AB. Samt de 

akademiska målen tas i akt för att på ett innovativt sätt beakta såväl funktion, miljö och 

ergonomi för att få ett användarvänligt resultat.   

Ytterliga mål är att följa projektplanens mål med utsatta deadlines och grindhål. Deadlines 

och grindhålen är inlämning av kapitel 2. Metod, delredovisning, rapportinlämning för 

opponering, opponera, presentera projektet, utställning och den slutliga sammanställningen av 

rapporten.  

1.6 Avgränsning  
Avgränsningar görs under arbetets gång. I projektplanen beskrivs det hur arbetet är inriktat på 

att ta fram ett helt nytt koncept för ett räckessystem (Bilaga 1). Under projektarbetet lyfts 

problemen fram allt tydligare och det huvudsakliga problemet är de infästningsmetoder som 

används idag. Avgränsningen dras ytterligare under förstudien till att enbart fokusera på 

utveckling av en ny typ av fäste. Ett fäste som räckets arm ska träs på som förenklar och 

skyndar på montering av dem. Informationsökningen är en del av förstudien. Denna görs för 

att få fram de bakomliggande fakta som behövs för att kunna utveckla den kommande 

produkten. Detta görs för att få fram bakgrundsmaterialet som behövs vad gäller marknad, 

design och teknik (Johannesson et al. 2013).  

Projektet förhåller sig till de regler som gäller för fallskyddsräcken klass A, klass B och klass 

C enligt den svenska standarden. På uppmaning av Roofac Safety är Klass C inte med i 

projektet. Klass A gäller för en taklutning ≥ 10° med en punktlast på räckesarmens högsta 

punkt som ligger på 300N. Klass B gäller för tak med en lutning ≥ 30°. Högsta punkten på 

räcket Klass B ska även klara en rörelse energi på 1100J och 500J på övriga delar (Svensk 

standard, 2013).  
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2. Metod 
Arbetet är organiserat så att det följer PU-metodiken, produktutvecklingsprocessen. Detta för 

att på ett effektivt sätt få fram resultat av arbetet genom att följa dess tillvägagångssätt. För att 

få ett kvalitativt arbete används det olika verktyg för att åstadkomma ett önskat resultat.  

2.1 Projektplanering  
Projektplanen görs för att kunna identifiera hur arbetet ska förhålla sig efter olika uppsatta 

stadgar. Den är även gjord för att kunna visa hur utvecklingen av produkten ska gå tillväga. 

Projektplanen beskriver hur organisationen ser ut för projektet, där de olika knutna parterna är 

företaget Roofac Safety AB, examinatorn, handledaren och Douglas Karlsson som 

projektledare. I Projektplanen under rubriken ”2. Mål” (Bilaga 1) förklaras syftet till varför 

Roofac Safety AB skaffade sig projektet som ett uppdrag. Där finner man även fakta om 

företaget och dess organisation. 

2.1.1 Projektflöde 

Projektmodellen beskrivs i projektplanen. Projektmodellens projektflöde är projektets faser 

vilket visar en bild över hur tillvägagångssättet ser ut (Bilaga 1). 

2.1.2 WBS – Work breakdown structure 

Det går följa en WBS (Work breakdown structure), den visar hur projektet är nedbrutet i olika 

arbetspaket (Johannesson et al. 2013) (Persson, 2012). Ett avklarat arbetspaket är en milestone 

för vilket det sätts ut deadlines för när arbetet ska vara klart. 

2.1.3 Riskanalys över projektet 

 En riskbedömning görs för att förutse de största riskerna som kan uppkomma under 

projektets gång (Bilaga 1).  

För att på ett smidigt sätt följa de senaste versionerna av dokumenten finns det system för att 

namnge filer. Hur de namngivs och mer information går att se i Bilaga 1.  För att upprätthålla 

säkerhet så laddas de skrivna dokumenten upp på It’slearning där det startas ett mappsystem 

för projektet under funktionen Projekt. Filerna sparas även på ett USB-minne som en extra 

säkerhetsåtgärd. 

2.2 Förstudie  
Förstudien är den delen där informationsökningen görs. Den görs för att få fram det 

bakomliggande fakta som behövs för att kunna utveckla den kommande produkten. Det är för 

att få fram de bakgrundsmaterial som behövs vad gäller marknad, design och teknik 

(Johannesson et al. 2013), där mycket går att hitta genom litteraturstudier. 

I projektet hämtas grundlig fakta från företaget som sitter på en fördjupad kunskap, då det 

kommer till fallskyddsutrustning. För de säkerhetsprinciper som gäller kommer informationen 

från den klassificerade SS-standaren, SS-EN 13374:2013 (Svensk standard,  2013) för 

fallskyddsräcken. 
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För att utveckla infästningen till fallskyddsräcket så kommer det att ses på tidigare lösningar, 

samt göras idégenerering för att få fram nya koncept. Intervjuer sker av personer som är 

insatta i ämnet, eller som arbetar med fallskyddsutrustning. Det är för att se vad de är kritiska 

till med dagens lösningar, och konstruktioner. Men även för att få en överblick i hur 

marknaden ser ut.  

När de nya koncepten för fallskyddsräcken börjar ta form ska nya litteraturstudier ske för att 

kunna avgöra vilka koncept som är rimliga att arbeta vidare med. 

2.3 Kravspecificering 
En kravspecifikation upprättas för fästet. Det är för att sätta sig in i 

produktutvecklingsuppdraget, ett sätt att bli införstådd över vad det faktiskt är som ska 

åstadkommas. Kommunikation görs med uppdragsgivaren för att ge en bild över dagens 

problem och en översikt vad det är som ska lösas. Kravspecifikationen är ett levande 

dokument som följer genom hela projektet. De verktygen som används är en 

Produktspecificering samt en (QFD)  Quality function deployment (Johannesson et al. 2013). 

2.3.1 Produktspecifikation 

En produktspecifikation är en lista över de kriterier som produkten kan inneha. Dessa 

identifieras och det tas ställning till om de är krav eller om de är önskemål. Ett krav är om 

kriteriet är högst nödvändigt och kan motsvara ramar som funktionsnödvändigt, lagar och 

hållfasthet. Önskemål är önskvärda kriterier som produkten kan tänkas ges eller inneha. Det 

kollas även om ett kriterium är en funktion eller om det är en begränsning. Funktion är vad 

produkten har för förmåga och vad den är kapabel till att utföra. En begränsning är sådant som 

sluter utvecklingsmöjligheter och stänger dörrar (Johannesson et al. 2013). 

2.3.2 (QFD) Quality function deployment, house of quality 

I en QFD kopplar man samman teknik emot marknaden, kundbehov mot kriterier via en 

matris. Då kundbehoven och kriterierna ställs mot varandra får man bedöma hur stark 

koppling dessa har mot varandra som följer en skala 0-3. Där noll är ingen koppling och tre är 

en stark koppling. Sedan analyseras QFD-matrisen vidare för att ge indikationer på 

svårighetsgrader och målvärden. Detta görs för att tolka kvalitén av produkten där kundens 

upplevelse står i centrum (Johannesson et al. 2013). 

2.4 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen genomförs av utomstående personer som inte är införstådda inom ämnet 

fallskyddsräcken. Detta för att på ett förutsättningslöst sätt kunna få deltagarna att sväva iväg 

och då ha lättare att tänka utanför boxen. Att på ett okritiskt sätt se på lösningen vid 

idégenereringen kan ge konceptet en helt ny synvinkel över hur resultatet kommer att arta sig, 

samt att det ger idéer som ej hade kommit på tal mellan projektledaren och företaget.  

Projektet använder konceptgeneringsmetoder som kreativitetsmetoden 6-3-5 och negativ 

idégenerering (Michanek, Breiler, 2007). De är två stycken typer av idégenereringsmetoder 

vilka båda utförs i grupp. 
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2.4.1  Negativ idégenerering 

Negativ idégenerering går ut på att hitta olika lösningar genom att fråga ”hur ska man se till så 

att detta inte kommer att funka” ställs. Genom att vända det positiva och arbeta fram negativa 

lösningar ger motsatta lösningar till den önskade effekten.  I ett andra steg samlas alla 

negativa lösningar ihop för att identifieras hur de ska kunna motverkas. Identifieringen ger en 

positiv lösning då negativa lösningarna vänds, samt en inblick i vad för negativt som kan 

inträffa (Michanek, Breiler, 2007). 

2.4.2  Kreativitetsmetoden 6-3-5 

Kreativitetsmetoden 6-3-5 går ut på att sex stycken personer tar fram tre nya idéer var femte 

minut, deltagarna ska helst vara insatta i ämnet och gärna läst på om ämnet innan. Det 

sistnämnda kringgås då det ger projketet en fördel att deltagarna inte kan låsa in sig på en 

specifik lösning i förtid (Michanek, Breiler, 2007). 

2.5 Konceptval  
Eliminering av de givna förslagen från konceptgenereringen studeras och sållas. De förslagen 

som kan ses ej uppfyller kriterierna för vad som önskas tas bort från det här projektet, men de 

arkiveras för eventuella vidare projekt. Detta är alltså en ”okulär” sållning där man 

”eliminerar dåliga lösningar” i utvärderingsprocessen (Johannesson et al. 2013). 

2.5.1 Pugh’s matris 

Den relativa beslutsmatrisen sker i form av Pugh’s matris. Det är en metod för att få fram 

bästa lösningen för ett och samma problem. Det sker på ett systematiskt och objektivt sätt där 

en referensprodukt används och jämförs i förhållande till de egna koncepten. Referensen är en 

produkt som redan finns på marknaden och som utför en liknande eller likadan uppgift. De 

ställs mot varandra för att ge en jämförelse över krav och önskemål som produkten ska utföra. 

Önskemålen och kraven värdesätts för varje alternativt koncept. Det sätts (+) om de uppfyller 

bättre-, (0) om de uppfyller lika bra- och (-) om de uppfyller funktionen sämre än 

referensprodukten (Johannesson et al. 2013). 

2.5.2 Kriterieviktsmatris 

En kriterieviktsmatris görs i form av en Kesselring´s kriterieviktsmatris. Med uppsikt för 

fallgropar som balansen i värdena när de viktas och att ej reflektera sannolikheten att 

resultaten är de bästa, ger det en stark indikation på vilket av koncepten som är den bästa 

lösningen. 

De uppsatta önskemålen viktas för att få fram ett viktfaktorsvärde där de mest önskvärda 

innehar de högsta värdena i matrisen. Alla lösningsförslagen kan inneha alla önskemålen. 

Viktfaktorerna fås ut skalenligt och kallas för (w). De olika kriterierna ses som de olika 

mätbara funktioner eller egenskaper i en skala och sätts som ett värde till önskemålen. Värdet 

ger en indikation om hur bra önskemålet uppfyller ett specifikt kriterium. Kriterierna kallas 

(v). I nästa steg multipliceras (w) och (v) ihop för att få fram ett värde (t). Att summera ihop 

alla (t) för önskemålen ger ett värde till det specifika lösningsalternativet (∑t), det nya värdet 

är (T). Högsta möjliga värde en lösning kan få kallas (Tmax). Att dividera (T/Tmax) ger ett 

procentvärde som ses som ett värde för dess rangordning. Då alla lösningsalternativen får sitt 
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procentvärde utses vilken som bör vara det bästa alternativet genom en rangordning 

(Johannesson et al. 2013). 

2.6 Konfiguration  

Det konceptet som bestäms presenteras för Roofac Safety AB där de får komma med egna 

invändningar. I och med att detta görs, så kommer projektet med initiativ av uppdragsgivaren 

att bli upplysta om eventuella synpunkter ifall något måste korrigeras. 

2.7 Detaljkonstruktion 
I detaljkonstruktionen konkretiseras de valda delarna i konceptet. De ingående delarna ritas 

upp i det datorstyrda verktyget CAD (Computer-aided design), där det valda programmet 

Creo Parametic 3.0  används. Med det verktyget framställs en 3D-modell i en grafisk miljö, 

vilket ger en bra uppfattning om hur en verklig produkt skulle kunna se ut. Med motsvarande 

program görs ritningar i form av detalj- samt sammanställningsritningar. Det är för att få 

produkten måttsatt för en tänkbar beredning och tillverkning samt för assemblering 

tillsammans med huvudmåtten.   

2.8 Prototyp  
En prototyp tillverkas i verkstaden. Målet är att få ut en fungerande prototyp för testerna 

enligt SS-standarden ”SS-EN 13374:2013” för fallskyddsräcken (Svensk standard, 2013). För 

Klass B så riggas det en testanordning som beskrivs i standarden. Prototypen används även 

som ett stöd för att visa funktion av fästet. 

2.9 Riskanalyser    
Beslut om att gå vidare med en idé eller lösning sker med ömhet för att förebygga risker. Det 

mest negativa som kan ske är att produkt inte blir säker att användas ute på arbetsplatser. Den 

aspekten beaktas som den största risken. I händelser som att produkten blir svår att 

konstruera, svår att använda och att den är för dyr ses även som risker. Därför görs det 

riskanalyser för att försöka förutse vad som kan inträffa.  

2.9.1 FMEA (Failure Mode and Effects)   

För att få fram ett riskvärde för de olika aspekterna så görs en FMEA (Failure Mode and 

Effects Analysis) för att se över riskerna. Det ger tre faktorer som felsannolikhet, 

allvarlighetsgrad och sannolikheten för att upptäcka felet.  Dessa tre  
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multipliceras ihop för att tillsammans ge ett risktal som talar om hur alvarligt man bör se på 

risken (Johannesson et al. 2013). 

2.9.2 Livscykelanalys 

Fallskyddsräckets infästning ska ses som en säkerhetsprodukt. I första hand är det utrustning 

för personskydd så att en fallande person ej kommer att falla ner ifrån takets kant. Även om 

det är personsäkerhet det handlar om på individnivå så utrycker det dåligt om produkten ger 

en skadlig påverkan i sig. Därför görs en LCA (livscykelanalys) över produkten. 

Livscykelanalysen omfattar alla faser såsom utvinning av råmaterial, tillverkning, användning 

och slutligen ”end of first life”, där produkten kan ta flera vägar. ”End of first life” är ett steg 

där produkten helt eller delvis destrueras, returanvänds som begagnad produkt, komponenter 

användas för nytillverkning eller att de tas om hand och användas som nytt förädlat råmaterial 

(Dhalin, 2014). 

2.9.3 Ergonomiskanalys 

Nya produkten genomgår en RULA (Rapid Upper Limb Assessment) (Arbetsmiljöverket, 

2016). Det är en ergonomiskanalys för överkroppen. Den visar hur användarvänlig produkten 

blir. Det är fullt väsentligt då det på större byggarbetsplatser vid hallbyggnationer sätts upp ett 

antal fästen för fallskydden.  
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3. Resultat 
I följande del går det att finna de resultat som projektet kommit fram till. 

3.1 Projektplanering  

Projektplaneringen är ett levande dokument som används under hela projektet. Tidsplanen 

följs för att få projektet att hela tiden vara i rörelse. Till det så finns det en skriven WBS som 

nämnts tidigare och även riskanalyser (Bilaga 1). 

3.1.1Projektflöde  

Projektflödet (Figur 1) fungerar som en tankeställare då varje stora steg i projektet genomförs. 

I förstudien, konceptgenereringen eller layoutkonstruktionen granskas det om steget är klart. 

Frågor som ”är projektet redo att gå vidare?” eller ” godkänns det av uppdragsgivaren?” ställs 

för att se om projektet är moget att gå till nästa gate. Mer finns under ”4. Projektmodell” i 

(Bilaga 1). 

 

Figur 1. Projektflöde med milestones och gates. 

3.1.2 WBS – Work brakedown structure 

WBS i Figur 2 är ett schema över vad det är som ska göras i varje fas av projektet. Med hjälp 

av den följer projektet hela tiden vilket av arbetspaketen som står på tur. Varje fas såsom 

startfas, genomförandefas och slutfas innehåller varierande mängder med arbetspaket som 

ingår för just den specifika fasen. 
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Figur 2. WBS över projektet 

3.1.3 Riskanalys över projektet 

Riskanalysen ser ut som följande i Tabell 3. Största risken räknas till att vara sjukdom och näst högsta 

till att vara försening. Riskanalysen är bra att använda sig utav då något väl händer för att vidta 

föreslagna åtgärderna som kan innebära varierande stora förändringar i arbetet med projektet. 

Tabell 1. Riskanalys över projektet 

 

 
 
 
 
 

Riskbeskrivning S K R Föreslagna åtgärder

Försening 1 5 5 Bra planering

Sjukdom 2 3 6 Justering av tidsplanen

Olycka 1 5 5 Justering av tidsplanen, även justering av projektets omfattning

Uppdragsgivare ej nöjd 1 4 4 Åtgärdas genom god kommunikation och planering mellan alla parter

Problem med utrustning 4 1 4 Se till att utrustning är "up to date". Kontakta leverantör. Ha en back up
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3.2 Förstudie 

I förstudien läses SS-standarden SS-EN 13374:2013 (SS-EN 13374:2013, 2013) för 

fallskyddsräcken. Den ger en inblick i de regler som gäller för projektet. För Klass B är man 

vara tvungen att anordna en testrigg för att kunna mäta upp i fall räcket klarar de dynamiska 

belastningarna. Räckets högsta punkt ska klara 1100J. Det medger att fästet utsätts för en last 

där den ej får flytta sig. En testanordning genomförs ej då fästet behöver framgå som en färdig 

produkt, eller en fulltständigt fungerande prototyp. Klass B gäller för taklutningar från 10° till 

30°. 

För klass A görs beräkningar för att få fram fästets förmåga att sitta kvar. För klass A är 

reglerna att räcket ska klara av en punktbelastning på räckets översta punkt med en kraft på 

300N. Detta gäller då taklutningen uppgår till att vara ≥ 10°. 

För att få en uppfattning av problemställningen kontaktades Deje Husplåt AB för en intervju 

(Bilaga 2). Via intervjun visar det inblick i hur takplåtsläggarnas arbete går till. Från att en 

lastad bil anländer till arbetsplatsen med material till montering. Enligt intervjun använder 

många räcken sig av fästförband där det både tar tid att installera och ger material påverkan på 

fästytan. Att notera är att Deje husplåt ej lägger tak för hallbyggnationer. Där de installerar 

fallskyddsräcken är fästytan oftast i trä eller betong.  

Ett studiebesök görs hos AB Häggmark & Söner´s arbetsplats utanför Arvika. Byggarbetet är 

en hallbyggnation (Figur 3). De instruerar hur en hallbyggnation byggs. Då hus skelettet är 

byggt kommer väggarna på (Figur 4) för att sedan installera fallskyddsräcken då taket läggs. 

De använder fallskyddsräcken av märket Honeywell combisafe
TM

. Studiebesöket ger ett 

givande intryck och förståelse som används under senare arbete. Anteckningar från besöket 

går att läsa i (Bilaga 3).  
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Figur 3. Studiebesök, AB Häggmark & Söner, Hallbyggnation 

 

 

 

Figur 4. Studiebesök, AB Häggmark & Söner, Väggarna monteras 
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Konkurrensjämförelse görs för att få en uppfattning om hur marknaden ser ut. En aspekt som 

flera av företagen erbjuder är en helhetslösning. Med helhetslösning menas det att man 

erbjuder en sammansatt lösning där räcken, fästen, staket och grindar i olika varianter går att 

kombinera. Det är för att ge kunden en frihet till att bygga upp sitt fallskyddssystem delvis 

efter ett eget tycke. Honeywell combisafe
TM

, Ramirent, Safetyrespect och Nordisk Fallskydd 

är företag som främst studerats. 

Litteraturstudier, sökningar i databaser och webben görs för att hitta nyckelinformation. Dessa 

källor används för att hitta information till de olika moment och genomförande av metoder 

som sker under projektets gång.   

3.3 Kravspecificering 

3.2.1 Produktspecifikation 

Utifrån uppgifter av förstudien upprättas produktspecifikationen. De viktigaste kriterierna är 

kraven. Kraven är att ”uppfylla standard kraven för klass A”, ”uppfylla standard kraven för 

klass B”, ”snabbmonterad”, ”behöver ej förebyggande installationsåtgärder”, ”få ner dagens 

installationstid”, ”anpassad för montering av räcket” och ”kan fästas på balkar”. Kriterierna 

som är krav är mål som projektet strävar efter att implementera i nya fästet. Kriterier som 

önskemål upprättas även i produktspecifikationen se (Bilaga 4).  

3.3.2 (QFD) Quality function deployment, house of quality 

QFD- matrisen följer stegvis och metodiskt efter Roland Anderssons förklaringar för att 

tillämpa systemet (Andersson, 2013). Produktegenskaperna samt kundönskemålen är kriterier 

som hämtas från produktspecifikationen, vilket är ett resultat av förstudien. 

Produktegenskaperna och kundönskemål ställs i förhållande mot varandra för att söka ett 

samband mellan dess kriterier. Det sker enskilt med iakttagelser och studier över vad som kan 

ses som ett samband. Anledningen är att man ska hitta vart styrkan av en utveckling ligger där 

en förändring kan gynna dessa två parter, men ger även en inblick i vart det ej bör ändras 

något. Detta beror på hur dagens produkt ser ut och vilka kriterier de besitter, eller inte 

besitter. Samband sätts ut som starkt, jämbördigt eller svagt samband. Som exempel (Tabell 

2) så besitter ”snabbmonterad” och ”sänka installationstiden” ett nära samband. De ses som 

de viktigaste punkterna då den i ett kundperspektiv gets ett högt viktningsvärde. 

Viktningsskalan är från 0-5 i en betygskala där 0 är lägst och 5 är högst. Ett annat 

kundönskemål som är intressant att kolla på är ”återanvändningsbar”. Den innehar inte något 

starkt samband till någon produktegenskap men har ett högt viktningsvärde. Här ligger alltså 

intresset i att få den till att bli stark till en produktegenskap som ej framkommit i 

produktspecifikationen. Det finns produkter på marknaden idag som är återanvändningsbara. 

Men de har egenskaper som strider mot ”Ej ge åverkan på fästytan” vilket är ett 

kundönskemål som givits ett högt viktningsvärde i matrisen. 

Egenskaperna tillverkningskostnad och installationskostnad är två kostnadsaspekter som får 

flera starka samband. Egenskapen installationskostnad är i stort sätt en arbetskostnad för att få 

fästet på plats, då räknat i kr/h. Priset är en fundamental synpunkt för produkten. Målet är att 
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fästet kommer ut på marknaden och då i synnerhet konkurrenskraftig gentemot de som redan 

finns ute på dagens marknad. Därför är också priset för tillverkningen en viktig synpunkt att 

kolla på då det är en viktig del i vad som styr priset på en färdig produkt.  

I konkurrensjämförelserna så följs produktegenskaperna åt. De följer varandra med ganska 

likvärdiga resultat. För dem så bör egenskaper bevaras där de samlas på ett högt betyg. Men 

också på motsvarande sätt förbättra där de ligger på ett lågt betyg. Under kundönskemål 

varierar det en del. De ligger spritt ute över matrisen. De har dock gemensamma nämnare då 

man kollar på punkterna ”ej ge åverkan på fästytan” och ”miljövänligt material”. Punkten ”ej 

ge åverkan på fästytan” ligger på betygen 1 och 2 för samtliga konkurrenter. Där går arbete 

göras för att få nya fästet mera unikt. I kundönskemålet ”miljövänligt material” ligger alla 

samlade under ett och samma betyg, betyg 4. Det är högt i skalan där det ej bör ändras för 

mycket. En femma är ett bättre betyg än fyra. Men det finns andra ställen som är bättre att 

arbeta på för att produkten ska öka till ett bättre mervärde. 
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Tabell 2. QFD-Matris Fallskyddsräckesfäste 
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3.4 Konceptgenerering  

3.4.1 Negativ idégenerering  

Den negativa idégenereringen genomförs tillsammans med ett annat examensarbete på ett 

skiljt område. Examensarbetet görs av en student på innovationsteknik och design 

programmet.  

Idégenereringen görs från produktspecifikationen (Bilaga 4). Frambearbetade kriterier finns 

redan viktade i produktspecifikationen. Därför används de befintliga kriterierna i den negativa 

idégenereringen. Dessa kriterier förklarar vad fästet ska utföra och klara av. Utöver kriterierna  

ankom även andra förslag under idégenereringen som ” Den ska vara så lätt som möjligt”. 

De sedan tidigare skrivna kriterierna skrivs om till nya meningar med negativ karaktär. 

Kriterierna skrivs om till något som kan ses som motsatsen till begynnelse kriteriet (Bilaga 5). 

Som exempel löd kriterienummer 3 (Bilaga 5) ”Skydd mot väta & fukt”. I den negativa 

idégenereringen skrivs detta om till ”Ej uppfylla skydd mot väta & fukt”. För att uppfylla 

detta negativa kriterium måste man vidta åtgärder för att komma dit.  

 

Åtgärd som görs för att uppfylla det negativa kriteriet skrivs till, " En öppen konstruktion som 

låter vatten och fukt komma åt överallt på fästet och fästytan”. Åtgärden vänds från negativ 

till positiv ” Konstruktionen ska göras inneslutande så att fukt och väta ej kan tränga sig in i 

känsliga områden såsom känsliga komponenter och fästytan”. Den nya positiva åtgärden blir 

lösningen till att uppfylla ursprungskriteriet från produktspecifikationen. 

 

Den negativa idégenereringen ger konkreta svar på hur problem ska lösas. Dessa går att hitta 

under rubriken Positiv Lösning i negativa idégenereringen (Bilaga 5).         

 

3.4.2 Kreativitetsmetoden  6-3-5 

Konceptgenereringen 6-3-5 genomförs med studenter från högskoleingenjörsprogrammet 

innovationsteknik och design (Figur 5). Studenterna har kunskap sedan tidigare då 

kreativitetsmetoden 6-3-5 ingår i programmet innovationsteknik och design.  
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Figur 5. Konceptgenerering 6-3-5 

Sugklockor är en idé som generering producerar fram se (Figur 6). Att använda sig av en 

sådan är bra i avseende att ej ge någon åverkan på fästytan. Den idén fungerar också bra för 

en snabb installationstid. Problematiken är sugklockornas fästförmåga på skrovlig yta, samt 

häftkraftsminskning över tid.  
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Figur 6. Fäste med sugklockor, kretivitetsmetoden 6-3-5 
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Att använda sig av magnetism för att få fästet på plats diskuteras med uppdragsgivaren 

Roofac Safety AB. Det är en möjlighet som få ner tiden för att få fästet på plats. Det ger ingen 

åverkan på fästytan då den sätts på plats. Eventuellt rispas färgen som balkarna kan vara 

målade med. En inspänningsanordning i form av elektromagneter genereras fram under 

konceptgenereringen (Figur 7). Lösningen diskuteras med Roofac Safety AB och anses som ej 

tillräckligt säker, då de kan släppa i brist på ström. Därför har permanenta magneter kommit 

på tal som ett mer intressant alternativ. 

 

Figur 7. Fäste med elektromagnet, kreativitetsmetod 6-3-5 
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Ett tredje alternativ som genereras fram är en fästanordning med spännen. Ett alternativ där 

idén är att man spänner fästet runt hela balken. Spännets band som går runt balken är 

gummibeklädd på ytan mot balken för att på så sätta öka friktionen och minska risken för 

glidning. Sedan använder man sig av ett vrede för att dra åt bandet. En sådan version fungerar 

hos AB Häggmark & söner. De gjuter golvet där husstommen i form av balkar gjuts fast. De 

har då ett plant golv inne i husskelettet som de kan köra fordon på. På ett gjutet golv körs en 

mobil saxlyft inne i byggnaden och det går då att sätta upp spännena från insidan av stommen. 

Fästet skulle då ha en anordning som räcket kan träs på i från utsidan. AB Häggmark & söner 

använder sig av balkar med fyrkantsprofil och inte I-balkar som Figur 8 visar. 

 

 

Figur 8. Fäste med spännanordning som spänns fast runt balken, kreativitetsmetod 6-3-5 
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Det arbetas även fram olika anordningar för att montera fallskyddsräcket i fästet. I Figur 9 är 

räcket försett med en rektangulär platta. Fästet är försett med en skena. Då räcket vrids 45° 

kan den rektangulära plattan träs ner i skenan. För att låsa räcket i fästet vrids det tillbaka 45°. 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Låsande monteringsanordning med skena, kreativitetsmetod 6-3-5 
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I Figur 10 visas två stycken plattor med spår som svetsats fast i fästet. Fallskyddsräcket har 

sedan två motsvarande pinnar som går igenom fyrkantsprofilen. Räckets fyrkantsprofil träs 

över plattorna där pinnarna passar i spåren. Då bärs fallskyddsräcket av sin egen vikt. 

Nackdelen är att stötar underifrån kan få räcket att släppa. 

 

 
Figur 10. Låsanordning med två plattor, kreativitetsmetod 6-3-5 
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I Figur 11 monteras räcket in i ett spår direkt i balken. Räcket har en rektangulär platta i änden 

som placeras in i ett motsvarande spår i balken då räcket är vinklat 45°. Då räcket vrids till sitt 

”rätta” läge 0° låses den fast och kan ej åka ur. 

 

Figur 11. Montering av räcket direkt i balken, kreativitetsmetod 6-3-5 
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3.5 Konceptval 

Efter genereringen utförs konceptval med hjälp av Pugh’s matris samt med hjälp av 

Kesselring kriterieviktsmatris. 

3.5.1 Pugh’s matris 

I det första genomförandet av Pugh’s matris används en fästanordning från Honeywell 

Combisafe
TM

 som referens. Att den valts som referens är att den var mest bekant då AB 

Häggmark & Söner använder sig av dem som tidigare berättats. 

 

Systemet från Honeywell Combisafe
TM

 består av två gängade hylsor, två gängstänger och fyra 

muttrar. Sättet att få dem på plats är följande, hylsorna svetsas fast högst upp i balken som i 

Figur 12. Då har de den innergängade sidan utåt sett på byggnaden. Sedan tas två gängstänger 

och gängas fast på en varsin hylsa som i Figur 13. Därefter gängas en varsin mutter på vardera 

gängstång. Ett fallskydd träs på gängstängerna. Fallskyddet kommer endast att kunna komma 

så långt in på stängerna som muttrarna är gängade, på så sätt justerar man räckets längd från 

takets kant. De två muttrar som är kvar gängas på för att spänna fast räcket. 

 

Figur 12. Gänghylsor svetsade i balken 
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Figur 13. Gängstänger skruvade i gänghylsor 

De kriterier som används i Pugh’s matris (Tabell 3) är hämtade från QFD-matrisen (Tabell 2).  

Där ingår det både kundönskemål och produktegenskaper. Där montering, återanvändningsbar 

och ej ge åverkan på fästytan ses som krav. Övriga går under kategorin önskvärd. Först 

genomförs matrisen enskilt för att sedan gå igenom den i en grupp för att få Pugh matrisen att 

bli så objektiv som möjligt.  

Kriterium ” Kostnaden, Tillverkning” (Tabell 3) är slutsatsen att inget kan bli billigare att 

tillverka än den befintliga produkten från Honeywell Combisafe
TM

. Den anses som bäst i 

QFD-matrisen (Tabell 2). Konceptet ”spännet” (Figur 8) fått betyget 0 som motsvarar att de 

uppfyller kriteriet lika. Det är därför viktigt att hitta något som återanvänds och få ner 

installationstiden för att då spara in tillverkningskostnaden mot kostnad för installation. 

Kostnaden för installation förhåller sig till sådant som timkostnad och förbrukningsmaterial.  

CDM-limmet (Controlled Delaminating Materials) läggs till i Pough matrisen (Tabell 3), 

vilket är ett nytt koncept. ElectRelease ™ är produktnamnet och EIC Laboratories Inc. är 

företaget. Limmet togs fram för US Air Force. Det utvecklades för att kunna fästa 

övervakningssystem på supersoniska flygplan. Syftet är att ej skada vingarna på planen med 

en permanent lösning som fästanordning. Det unika med limmet är att fogen frigörs av en 

elektrisk spänning. Då spänning går genom fogen kan man snabbt och enkelt få bort det som 

tidigare limmats fast. (Högblad 2008). Användning för räckesmontering blir aktuellt då 

limmet blir kommersiellt. CDM-limmets begynnelse talar för att det är försvarbart då dess 

applicering var att fästa föremål på utsidan av flygplan. 
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CDM-limmet får inget genomslag. Kostnad för tillverkning är troligtvis för dyr. 

Förbrukningsmaterialet ska hållas nere för att produkten ska bli konkurrenskraftigt mot 

dagens lösning som till exempel Combisafe. Installationstiden får ett minus då limmet måste 

härda vilket drar ut på installationstiden.  

Nettovärdet fås genom, (Summa +) – (Summa -) = Nettovärde. Nettovärdet är hur pass bra 

eller dåligt konceptet är i sin helhet i förhållande till referensen. Det konceptet med sämst 

betyg tas bort från projektet och blir därför eliminerat. CDM-limmet fick som ses i Tabell 2 

det sämsta betyget och får därför ett ”NEJ” för möjlighet att avancera till vidareutveckling. 

 

Tabell 3. Pugh’s matris med combisafe som referens 

 

 

Referens Sugklockor Magneter Spännen CDM-lim

- - 0 -

+ + + +

+ + + +

+ + + -

+ + + 0

+ + + 0

- - - +

- - - +

+ + + +

+ + + -

0 3 3 4 2

JA JA JA NEJ

Alternativa fästets inspänningsanordningar på balken

Summa +

Summa 0

Summa -

7 7

Vikt (Ö)

Ej ge åverkan på fästytan (K)

Kriterium

3

Förbrukningsmaterial (Ö)

Förebyggande installationsåtgärd (Ö)

Återanvändningsbar (K)

Transportanpassad (Ö)

C
o

m
b

is
a

fe

Nettovärde

Vidare utveckling

Kostnad, Tillverkning (Ö)

Kostnad, Installation (Ö)

Montering  (K)

Installationstid (Ö)

3 3 2

0 0 1 2

7 5
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Efter att Pugh’s matris (Tabell 3) är gjord används de kvarvarande koncepten till ett vidare 

steg i ännu en Pugh’s matris (Tabell 4). Skillnaden är att den får en ny referens. Konceptet 

som får det högsta betyget i nettovärde i Tabell 3, blir konceptet som sätts till en ny referens. 

Den nya referensen är konceptet ”spännen” som i matrisen erhåller betyget 4. 

 

I den andra genomgången för sållning finns det inte något bekant koncept som Combisafe är i 

förra Pugh matrisen (Tabell 3). Det gör det svårare att vara objektiv. Den här genomgången 

sker även den enskild och med hjälp av en grupp. 

 

Utslaget för denna viktmatris visar att magneterna blir bästa konceptet mot de övriga två 

koncepten eftersom att den får nettovärde 1, vilket är högsta betyget i matrisen. Intressant för 

projektet då det finns två stycken starka kandidater som har kapacitet till att uppfylla de olika 

kraven. Eftersom det finns med flera stycken minus tecken i matrisen ger det inte ett självklart 

val att magneterna är det bästa valet för vidareutveckling. 
 

Tabell 4. Pugh’s matris med inspänningsanordning spänne som referens 

 

 

Referens Sugklockor Magneter

- -

+ +

+ +

+ +

- 0

- +

- -

- -

0 0

0 0

0 -2 1

JA Nej JA

Kriterium
Alternativa fästets inspänningsanordningar på balken

Kostnad, Tillverkning (Ö)

S
p

ä
n

n
e

n

Kostnad, Installation (Ö)

Nettovärde

Vidare utveckling

Summa + 3

5 3

2 3

Montering  (K)

Installationstid (Ö)

Förebyggande installationsåtgärd (Ö)

Återanvändningsbar (K)

Transportanpassad (Ö)

Vikt (Ö)

Ej ge åverkan på fästytan (K)

Förbrukningsmaterial (Ö)

4

Summa 0

Summa -



 

 

36 

 

3.5.2 Kriterieviktsmatris 

I den inledande delen för kriterieviktsmatrisen görs en viktbestämningsmatris (Tabell 5). I 

viktbestämningsmatrisen ställs alla kriterierna som produkten ska uppfylla mot varandra för 

att få fram vilken/vilka som är de viktigaste kriterierna. Ett värde 0 betyder att det är mindre 

viktigt än sin motsvarande jämförelse som då erhåller ett högre värde som då är vädret 1. Om 

båda jämförelserna är lika viktiga så får båda värdet 0,5. Som exempel så kan man kolla A i 

jämförelse med B i Tabell 4, kostnad på tillverkning mot kostnad på installation. Där är 

kostnaden för installation viktigare och får därför värdet 1, kostnad tillverkning erhåller då ett 

värde 0. 

Kostnad installation, monteringsvänlig, installationstid och ej förebyggande 

installationsåtgärd har alla erhållit värdet 0,5 då de jämförs med varandra (Tabell 5). 

Anledningen att de får 0,5 beror på att de är nära besläktade med varandra. Den ena kan inte 

utesluta den andra för då kommer kriterierna i sig att fallera med att uppfylla dess mål. De 

uppfyller även höga värden då de summeras ihop. 

 

Kriteriet som får det högsta värdet är återanvändningsbar med en summa på 7,5 (Tabell 5). 

Att den kommer så högt upp är för att kunna möta faktorn som tillverkningskostnad, därför 

måste den kunna återanvändas. Dagens produkter som till exempel Combisafe måste nya 

hylsor köpas varje gång en hallbyggnation byggs. De produkterna har inte någon hög 

tillverkningskostnad. För att kunna möta dem måste det nya fästet kunna återanvändas flera 

gånger. 

Tabell 5. Viktbestämningsmatris, kriteriernas viktighet i jämförelse 

 

Nästa steg i processen för kriteriematrisen är att bestämma en skala.  Skalan som väljs att 

användas är från 1-10. Skalan tas fram genom att använda värden från (Tabell 5), där de 

normaliseras genom att ta respektive summa och dividera med totalen. I Tabell 6 så betecknas 

de med ett σi . De skalade värdena får beteckningen Wi. Värdet Wi tas fram genom att använda 

ekvationen, Wi=( σi/ σimax ) Wimax, där Wimax= 10. Att Wimax=10 beror på att det är högsta 

värdet på skalan som ett kriterium kan inneha. Nu visar skalan tydligt för hur pass viktiga de 

olika kriterierna är. Värderna används i Kesselring’s kriterieviktsmatris det ger även en 

Kriterium A B C D E F G H I J Sum Sum/Tot

A. (Kostnad, Tillverkning) - 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 3,5 0,07

B. (Kostnad, Installation) 1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 6,5 0,14

C. (Monteringsvänlig) 1 0,5 - 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 6,5 0,14

D. (Installationstid) 1 0,5 0,5 - 0,5 0,5 1 0,5 1 1 6,5 0,14

E. (Ej Förebyggande installationsåtgärd) 1 0,5 0,5 0,5 - 0 1 0,5 1 1 6 0,13

F. (Återanvändningsbar) 1 0,5 0,5 0,5 1 - 1 1 1 1 7,5 0,16

G. (Transportanpassad) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0,5 0,5 0,01

H. (Vikt) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 - 1 1 5,5 0,12

I. (Ej ge åverkan på fästytan) 0 0 0 0 1 0 1 1 - 1 4 0,09

J. (Förbrukningsmaterial) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 - 0,5 0,01

47 1Tot
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tydligare bild för vart arbetet bör börjas för att utveckla konceptet. De ger alltså både en 

indikation och värden till konceptsållningen. 

Tabell 6. Skalade viktfaktorer 

 

Slutligen bearbetas Kesselring´s kriterieviktsmatris fram. Hur den bearbetas går att läsa i 

metodkapitlet under rubriken, 2.5.2 Kriterieviktsmatris. Värdet V (Tabell 7) har en skala 1-10 

vilket är rimligt då den viktade skalan även den är 1-10. Tabellen visar på hur bra varje 

kriterium utför sin uppgift för varje koncept. 

För kriterieviktsmatrisen (Tabell 7) sätts värdena (v) ut för hur bra de olika 

lösningsalternativen klara av varje specifik kriterium. Värdet (v) multipliceras ihop med den 

skalade viktfaktorn (w) för att få fram värdet (t). Sedan summeras (t)-kolonen ihop för att 

komma fram till (t) totalt som namngivits (T). Då är den med högsta summan av 

lösningsalternativen bästa lösningen. 

Kriterieviktsmatrisen visar att lösningsalternativet med magneter som inspänningsanordning 

är bästa alternativet. I jämförelse med den andra Pugh matrisen (Tabell 4) har 

lösningsalternativet växlat med det som anses vara bästa konceptet enligt matriserna. 

Magneterna och sugklockorna har bytt plats mellan varandra i de två olika matriserna. Som 

bedömningsvärde ökar spännena som ett bra alternativ och sugklockorna minskar. De kryper 

varandra närmare och skiljer inte alls mycket ifrån varandra. De är princip lika bra alternativ. 

Magneterna som landar högst i båda matriserna erhåller inte mycket högre värde än de två 

resterande. Men tillräckligt bra i kriterieviktsmatrisen (Tabell 8) för att den ska kunna anses 

som bättre. I raden med T/Tmax (Tabell 8) går det se att den knappt är en tiondel bättre än de 

övriga koncepten. 

Kriterieviktsmatrisen är en mer genomarbetad process än vad Pugh’s matris är. Den ger ett 

bättre värde. Magneterna får en andra placering i första Pughmatrisen (Tabell 3) och kommer 

på högsta placeringen i kriterieviktsmatrisen (Tabell 8) och i andra Pughmatrisen (Tabell 4). I 

Sum/Tot=σi Skala 1-5 Viktfaktorer (Wi) Skala 1-10 Viktfaktorer (Wi)

Kriterium σi Wi Wi

A. (Kostnad, Tillverkning) 0,07 2 5

B. (Kostnad, Installation) 0,14 4 9

C. (Monteringsvänlig) 0,14 4 9

D. (Installationstid) 0,14 4 9

E. (Ej Förebyggande installationsåtgärd) 0,13 4 8

F. (Återanvändningsbar) 0,16 5 10

G. (Transportanpassad) 0,01 0 1

H. (Vikt) 0,12 4 7

I. (Ej ge åverkan på fästytan) 0,09 3 5

J. (Förbrukningsmaterial) 0,01 0 1
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två av tre elimineringsmatriser är magneterna det bästa lösningsalternativet. På grund av detta 

tas här beslutet att det blev magneterna som totalt sett blev det bästa alternativet. 

Tabell 7. Betygskala för hur väl utförande av kriterier 

 

 

Tabell 8. Kriterieviktsmatris, Kesselring 

 

(V) 1

(V) 2

(V) 3

(V) 4

(V) 5

(V) 6

(V) 7

(V) 8

(V) 9

(V) 10

Väl utförande av kriterie skala 1-10

W V t V t V t V t

(Kostnad, Tillverkning) 5 10 50 7 33 5 23 4 19

(Kostnad, Installation) 9 10 90 6 52 8 69 9 78

(Monteringsvänlig) 9 10 90 5 43 6 52 7 61

(Installationstid) 9 10 90 7 61 9 78 9 78

(Ej Förebyggande installationsåtgärd) 8 10 80 7 56 6 48 7 56

(Återanvändningsbar) 10 10 100 8 80 6 60 10 100

(Transportanpassad) 1 10 10 7 5 6 4 5 3

(Vikt) 7 10 70 9 66 7 51 7 51

(Ej ge åverkan på fästytan) 5 10 50 8 43 8 43 8 43

(Förbrukningsmaterial) 1 10 10 10 7 10 7 10 7

Sugklockor Magneter

T/Tmax

Rangordning -

T = ∑tj

2

ideal Spännen

Lösningsalternativ

640

1

445

0,69

435

0,68 0,77

495

3 1

Kriterium
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3.6 Konfiguration 
Magnetfästeskonceptet, Sugklockskonceptet och spänneskonceptet tas till ett möte med 

Roofac Safety AB för att få deras godkännande med att gå vidare. Det ger möjligheten för 

dem att komma med egna invändningar om vad som verkar bra eller dåligt i konceptet. Det 

ger även möjlighet för Roofac Safety att påverka koncepten. Hur processerna går till för att 

komma fram till koncepten förklaras. Elimineringsmatrisernas resultat visas upp för att ge en 

bild över hur pass bra de olika koncepten uppfyller de krav som ställs på dem. De ger inte 

några påverkande åsikter men anser att det var bra att köra vidare på magnetfästet. Därför 

fattas beslutet att konceptet projektet ska arbeta vidare med är magnetfästet. Skisserna för 

magnetfästet som tas med var, Figur 14, Figur 15, och Figur 16 sid. 40.  

3.7 Detaljkonstruktion 
Detaljkonstruktionen är resultatet som projektet kommit fram till. Räckesfästets delar 

redogörs samt sammanställningen av hela fästet.  

Permanenta magneter 

Magnetvaruhuset kontaktas för att presentera konceptet samt för att få en diskussion om vad 

för typ av permanent magnet som vore lämplig att använda samt att svara på frågor. 

Bergström1 anser att, för att få en stark häftkraft är bästa valet att använda sig av 

neodymmagneter. Dock så är ett problem att de är känsliga för väta på grund av att de kan 

korrodera, detta sker när de är i direkt kontakt med vatten såsom regn. Neodymmagneten är 

även täckt av en skyddande film som ej får repas då det kan påskynda spaltkorrosion. 

Neodymmagneterna har en kapacitet där kraftminskningen är cirka 10% på 100 år. Har man 

flera stycken permanenta magneter där alla uppfyller en och samma volym kan man summera 

ihop dess häftkrafter för att få ut en total häftkraftsförmåga i ett system. 

 

Dessa permanentmagneter finns att köpa i butik men går även att beställa hos mera 

specialiserade ombud såsom magnetfabriken.se och magnetvaruhuset.se. Det finns 

neodymmagneter som har en häftkraft på 160 kg, där diametern är Ø75 mm och höjden 18 

mm (AB Alerma 2009), vilka även är de som är med i konceptet samt i beräkningarna. 

Fästesplatta 

Fästesplattan är den komponent som de övriga komponenterna monteras på (Se Figur 14 & 

15). Den är av aluminium då det är ett bra alternativ för att spara vikt. Eventuellt i stål för att 

öka sin egna inspänning med magneterna, då magneter fäster på stål. Den har borrhål där 

magneterna monteras med skruv. Alternativa magneter med försänkning och genomgående 

hål för monteringar finns bland annat hos magnetvaruhuset.se (AB Alerma, 2009). Det finns 

skruvhål runt den rektangulära fästesplattan där damasken kommer att kunna monteras. Två 

borrhål för M12 bultar vid varsin ände av fästesplattan. Dessa två bultar används för av- och 

påmontering. Då fästet är på plats och magneterna har monterats fast, används M12 bultarna 

för avmontering. Då en av bultarna gängas in (Figur 16) kommer magneterna att släppa i den 

änden. Därmed kommer fästet att vara avmonterat eller justerbart till en annan vinkel.  

På uppmaning av uppdragsgivaren ges här information om att det ej ska förekomma några 

maskiner för att dra in bultarna vid avmontering. En mutterdragare för att gänga bultarna får 
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därför inte förekomma. Därför görs det beräkningar för vilken kraft det behövs för att dra 

bultarna så att magneterna släpps (Bilaga 6). Beräkningarna visar att en kraft på 53,01 N 

vilket motsvara att 5,4 kg behövs på en blocknyckel för att få magneterna att släppa. I 

beräkningarna så antas det att bultarna är av modellen M12 X 1,25 fingängad. För M12 är 

skruvhuvudet 18 mm till 19 mm i bredd. Vid beräkningarna så används 18 mm med 

motsvarande blocknyckel vilken har en längd på 200 mm. Fästet beräknas som en lyftskruv 

eller domkraft (Björk, 2015). 

Gummibälg 

För att skydda de permanenta magneterna från yttre påverkan som regn bör de täckas över. En 

gummibälg i form av en damask är ett möjligt alternativ (Figur 15). På den sidan av plattan 

där magneterna monteras ska damasken monteras. Damasken är längre än magneterna så att 

den går förbi och täcker magneterna. Då ligger den tryckt mot fästytan, det vill säga balken 

och då skyddas magneterna. 

 

Eftersom att damasken är gjord av gummi och är spiralformad kommer den att kunna tryckas 

ihop för att sedan återgå till sitt ursprungsläge (Figur 16). Gummidamasken är ett alternativ 

som är den del som slits ut först av de ingående komponenterna. Det finns risker som 

uttorkning som kan föra med sig sprickbildningar. 
 

 

Figur 14. Fästet utan damask och fästen för räcket 

 

 



 

 

41 

 

 

Figur 15. Fästet komplett med alla komponenter 

 

Figur 16. Fästets funktion för av och på montering på balkyta 
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CAD-modell  

Det konstrueras en CAD-modell. Ritningarna som görs är efter CAD-modellen och 

konstrueras efter verkliga och relevanta mått. Arbete sker med att bygga upp fästet från 

skisser samt rendering av den (Se Figur 17 & 18).  

 

Figur 17. CAD-modell av fästet, sedd ovanifrån 

 

Figur 18. CAD-modell av fästet, sedd underifrån 

 

Sprängskiss      

 I CAD görs konstruktionsmodeller för hur fästet ska se ut. Alla ingående parter som bereds 

och tillverkas finns det ritningar på och kan ses i Bilaga 7 som är fästesplattan, (Bilaga 8) 
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räckesfästet, (Bilaga 9) plastkåpan. Köpesdelar är gummibälgen och neodymmagneterna 

(Figur 19), det finns ej bilagor på dem då de ej behöver tillverkas utan beställs hem. 

Standarddelar såsom bultar, skruvar och vingmuttrar har det heller inte gjorts några ritningar 

på då de följer en specifik standard och att de ej kommer att tillverkas för dess specifika 

ändamål. Även de köps in (Figur 19). 

På fästesplattan borras två stycken hål som gängas till en M12x1,25 fingänga. Där ska 

motsvarande M12 bultar skruvas in, ballong 3 i Figur 14. Två stycken räckesfästen svetsas 

fast på räckesplattans ovansida, ballong 7. Gummibälgen limmas eller skruvas fast på 

fästesplattans undersida, ballong 1. Neodymmagneternas försänkta skruvhål placeras i linje 

med fästplattans avsedda M10 hål, ballong 4. Därefter monteras M10 skruvarna med försänkt 

skruvhuvud i neodymmagneternas försänkta hål ballong 2. M10 skruvarna gängas därefter 

fast i fästesplattan. Plastkåpan träs på så att kåpans utsidor ligger om insidan av gummibälgen. 

Plastkåpan har även två hål avsedda att träs över M12 bultarna, ballong 5. Sist så gängas två 

stycken vingmuttrar på M12 bultarna för att låsa kåpan så att neodymmagneterna ligger 

skyddade då fästet ej används, ballong 8. Som komplement till sprängskissen så finns två 

stycken sammanställningsritningar där fästet är med och utan plastkåpa (Se Bilaga 10 & 11). 
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Figur 19. Sprängskiss över magnetfästet 



 

 

45 

 

3.8 Prototyp 
Prototypen är en modell som visar mer funktion än verklig geometri se (Figur 20 & 21). Den 

har fastsvetsade fyrkantsrör som tillsammans föreställer räckets arm. Det lodräta fyrkantsröret 

är justerbart i våglängdsriktning. Samt är det armar skruvade i den för att visa vart räckets 

staket ska placeras.  

För neodymmagneterna med häftkraften 160 kg görs beräkningar. Beräkningarnas resultat 

visar att räckesfästet kommer att klara den kraft som SS-standarden har som krav vilket är 300 

N för statisk belastning. Beräkningarna visar både algebraiskt samt ett exempel som görs efter 

prototypens geometrier tillsammans med det framtagna fästet (Bilaga 12) 

 

Figur 20. Prototypen i miljö, foto 1 
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Figur 21. Prototypen i miljö, foto 2 
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3.9 Riskanalys 

3.9.1 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

I FMEA analysen går det se att det högsta risktalet ligger i förmågan att ta upp last (Tabell 9). 

Detta beror på att det är svårt att veta om den kommer att kunna ta upp en större last i förväg, 

vilket den ska klara. Den ska vara testad enligt SS-EN-13374 och klara av de krav som ställs 

samt att den ej får installeras på en byggarbetsplats innan den gått igenom standarden. Det är 

svårt att förutse hur ett gammalt och slitet fäste skulle klara en större belastning. Risktalet 

ligger även högt när det kommer till magneterna. De kräver en bra yta och att det är en tjock 

stålkärna. Om ytan är målad kan de delvis förlora en viss fästförmåga. Man märker dock 

snabbt om den nyper fast eller inte. Det är svårt att förutse på plats om den faktiskt sitter med 

sin fulla fästkraft. Men risken sjunker kraftigt efter kontroll. 

 

För svetsen ligger risken högt och det beror på svårigheten med att se om det är en bra svets. 

Förkunskap krävs för att kunna avgöra om svetsen är bra eller dålig. Med detta ökar risken att 

den kan vara för dålig. För att kunna ”se in” i svetsen efter håligheter så måste man använda 

sig av instrument. Dessa instrument är inget självklart på arbetsplatser vilket ger en ovisshet 

med en dålig svets. Under tillverkningen bör svetsarna kollas med instrument när de fogas. 

Därför är risktalet högt även efter att en kontroll har utförts (Jarfors et al. 2010). 

 

Placering av magnetfästet har ett högt riskvärde. När magnetfästet placeras är det inte 

självklart att de sitter i rätt position. Eftersom magneterna nyper fast direkt de placeras mot 

fästytan är risken stor att första placeringen blir sned i vinkel. Det behöver inte synas direkt att 

fästet monteras i en sned placering. Det blir tydligare när räckesarmen installerats på fästet, 

eftersom att en längre arm ger ett större utslag på en sned vinkel. 

 

FMEA är bra att kolla på och ha i åtanke under hela tillverkningsprocessen till installation. 

Därför ligger ansvaret utspritt på Roofac safety AB, tillverkaren och slutligen montören.  

 

 

Tabell 9. FMEA för hela fästet 
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3.9.2 Livscykelanalys 

3.9.2.1 LCA-Neodymmagnet 

Neodymmagneter är en pulvermetallurgiskt framställd magnet. Pulvertillverkning görs då 

materialet förädlas från råmaterialet. Det görs med höga temperaturer under smälttemperatur. 

Pulvret pressas samman för att få det att foga ihop (Jarfors et al. 2010). Därefter magnetiseras 

neodymmagneten. För att få dem att klara av och bli mer resistenta mot korrosion ytbehandlas 

de. Tillverkningstekniken har även den en  innebörd för hur resistent magneten kommer att bli 

(Rundbom, P 2014). 

 

De permanenta neodymmagneterna är en legering som är konstruerade av neodym, järn och 

brom. Som tidigare nämns har magneterna en lång varighet vad gäller kraftförminskningen, 

10% minskning på 100 år. Det gör att de antagligen ej går till destruktion eller deponi då de är 

på ”End of first life” (Figur 22). Möjlighet finns att de återanvänds för att monteras fast på ett 

nytt fallskyddsfäste. Det görs av användaren ”Re-use” eller att magneterna tas in i fabrik för 

nymontering ”Refurbish uppgrade”. Eftersom neodym är ett sällsynt material bör det ej 

slängas. Det gör att de även samlas upp för återvinning ”Recycle” (CES Edupack 2016). 

 

Figur 22. Livscykelanalys Neodymmagnet 
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3.9.2.2 LCA-Fästesplattan 

Framställning av aluminium görs av råvaran bauxit som innehåller ca 50-65% 

aluminiumoxid. Framställningen sker på smältverken. För ett kilo aluminium är 

energiåtgången ca 13 kWh elenergi (Svenskt Aluminium 2017). Sedan levereras aluminiumet 

till verken som förädlar genom gjutning med lämplig vald legering. Vanliga legeringar är 

kisel(Si), magnesium(Mg), koppar(Cu) och Zink(Zn). Vanliga gjutningsmetoder är 

sandgjutning, kokillgjutning och pressgjutning. Därefter sågas blocken till önskad dimension 

(Jarfors, A et al. 2010). I verkstäder fräser och borra maskiner den önskade hålbilden i 

fästesplattan. 

 

I Figur 23 kommer aluminiumet ta två stycken vägar efter att det förbrukas av dess användare 

”Recycle” och ”deponi” (CES Edupack 2016). Då det är förbrukat fyller det ej någon funktion 

till användaren. Tillverkning såsom skärande bearbetning tar inte emot en liten platta för 

nytillverkning. Det bästa alternativet för aluminiumet är att gå till återvinning. För 

aluminiumet som går till återvinning är energiåtgången endast 5% av vad det går åt att 

framställa aluminiumet ur mineralen bauxit (Jarfors, A et al. 2010). En viktig aspekt till 

återvinning är att återvinningsgraden är hög. Tack vare aluminiumets lätta vikt gynnas även 

energiförbrukningen vid transport. 

 

Genomsnittet som går till återvinning är ca 73%. De övriga ca 27% kommer att gå till deponi 

vilket är ett sämre alternativ då kretsloppet för aluminiumet tar slut. Därför är det bra i 

plattans fall att förespråka återvinningen (Svenskt Aluminium 2017).   

 

Figur 23. Livscykelanalys Fästesplattan 
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3.9.2.3 LCA-Gummibälg  

Den dominerande typen av gummi som används ute på marknaden är naturgummi. 

Naturgummi utvinns vanligtvis från trädens mjölksaft. Dock så har användandet sjunkit något 

då syntetiska material klarar kemisk påverkan och höga temperaturer bättre. Syntetiska 

materialen har även förbättrade mekaniska egenskaper. Gummitillverkningen sker genom 

någon form av formning. Det vanligaste är formgjutning men formsprutning sker också. 

Därefter så vulkaniseras gummit. För att få rätt gummi blandning vid vulkanisering så 

används det kemikalier (Jarfors, A et al. 2010)( Johannesson et al.  2013). 

Då produkten har nått användaren och användaren gör sig av med produkten så kommer 

gummit att kunna ta tre olika vägar. Dessa tre är refurbish upgrade, deponi och förbränning 

(Figur 24). För produkttillverkning ”Refurbish upgrade” så är det svårt att hitta nya ändamål 

för att få in gummi i kretsloppet igen. Dock så finns det alternativ då gummit malts ner. 

Nermalet gummi kan användas som till exempel fyllnadsmedel i isoleringsplattor. Man kan 

även använda det som fyllnadsmedel i vägbankar. Då gummi är en elastomer så går det ej att 

smälta om det, det brinner upp. Därav så går ej återvunnen material till förbränning. eller till 

deponi (Naturvårdsverket 2004) (Callister, W & Rethwisch, D 2011).

 

Figur 24. Livscykelanalys Gummibälg 
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3.9.3 Ergonomisk analys 

I arbetet med att ta fram det nya fästet görs en ergonomisk analys enlig RULA-metoden. Det 

som analyseras är ergonomin under på- och avmontering. Då fästet placeras är överarmen 

något framåtsträckt.  Underarmen innehar en vinkel som är 90° i förhållande till den lodräta 

kroppen. Handen är vriden för att hålla i fästet. Likaså för att använda blocknyckeln för att 

gänga ur skruvarna. Samma metod fast att processen sker bakåtvänd sker vid av monteringen. 

Nacken är lutad något framåt för att på så sätt få en överblick av placeringen på fästytan. 

Bålen är något mera framåtlutad för att få en bättre precision vid placering av fästet. 

 

Tillsammans ger detta ett meritvärde 2 enligt RULA analysen. Det medför plats ett av fyra i 

riskskalan, där 1 är lägst risk och 4 högst risk för arbetsskador. Alltså är det säkert enligt 

riskskalan att använda sig av fästet vid montering.  

Projeket kontaktar Arbetsmiljöverket för dess tillåtelse att publicera deras RULA-blankett 

som projektet utgick ifrån. Men svar har ej erhållits, vilket beslut tas att ej publicera 

materialet.  
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4. Diskussion 

För det slutliga konceptet som resulterade i ett magnetfäste kommer många kvarvarande 

frågor att finnas kvar, tills den dag då den är ute på marknaden. Kommer kunderna att ta emot 

produkten eller kommer den gå ett öde att enbart leva vidare som ett koncept? Från 

problemformuleringen så känns chansen hög att den kommer att uppfylla den genomsyrande 

frågan om att sänka installationstiden. För det som kommer att kunna ge ett svar på det är en 

verklig produkt. En svaghet är som nämns i 3.7 Detaljkonstruktion är under monteringen då 

man kan vara tvungen att justera in fästet till sin rätta vinkel för att få den i lod med balken. 

Det kan vara tidsåtgång som motverkar syftet med den nyutvecklande produkten. Ett 

efterprojekt skulle kunna vara att ta fram någon form av mall. Med en mall skulle man 

eventuellt kunna få fästet på sin rätta position utan något slag av justering. Det skulle även 

kunna monteras någon form av tryckbrickor med plastbelägg på M12 bultarnas ände ifall 

bultarna tryckkraft ger märken på fästytan. Speciellt i de fallen då fästytan är målad. För 

räckesarmens monteringsplattor så finns det goda möjligheter för en efterkonstruktion. Det 

skulle vara i de fallen där man eventuellt skulle vilja använda sig av exempelvis en gängstång 

istället för de borrade plattor som ingår i projektets magnetfästeskoncept.  

Ett senare koncept som kan ses som ett alternativ är att använda sig av en hävarm för 

avmontering. Hävarmen skulle vara ett fyrkantsrör som i änden motsvarar räckesarmens 

konstruktion för fastmontering på fästes monteringsplattor. Med hjälp av denna hävarm så 

skulle man rentav kunna ”bryta” av fästet från dess position istället för att använda sig utav 

M12 bultarna. Om man skulle använda sig av handkraft i änden på hävarmen som motsvarar 

300N, så skulle hävarmens längd behöva vara cirka 2 m (Bilaga 13). 

För elimineringsmatriserna så är det lätt att ej vara objektiv, då de olika koncepten 

kvalificeras med att tilldelas värden. Som i Pugh’s matris fall är 0, + eller –.  När man jämför 

med den befintliga produkten som finns på marknaden så är det oftast en uppskattning som 

sker då koncepten tilldelas ett värde för sitt utförande. För de olika framtagna koncepten finns 

inte i verkligheten som en produkt som man kan jämföra med en annan produkt. I 

Kesselring´s kriterieviktsmatris (Tabell 8) så gick magnetfästet ut som det vinnande 

konceptet. Men om man blickar tillbaka i elimineringsmatriserna så ser man att i Pugh’s 

matris (Tabell 3) så blir konceptet med spännen det vinnande konceptet. Den används sedan 

som referens för att se hur de övriga koncepten uppfyller funktionerna i förhållande (Tabell 

4). Här visar det sig att magnetfästet kommer enbart en poäng över spännena, dock så tas alla 

tre koncepten med för en ytterligare genomgång. I detta skede så finns det möjlighet att en 

bristande objektivitet har skett. Den mänskliga faktorn kan påverka resultatet i sådana 

situationer (Johannesson et al. 2013). 

Ett upplevt problem i projektet har varit att få komma ut på studiebesök på byggarbetsplatser. 

Avböjande besked gavs från olika företag. Det medgav en fördröjning med förstudien. Det 

starkaste informationsinhämtningen gavs då ett studiebesök tillslut blev av hos AB Häggmark 

och Söner. Rekommendationen är att försöka komma ut på ett studiebesök tidigt. Viktigt är då 

att vara påläst och vet vad det handlar om. Värdet av att träffa folk som är ute på arbetsplatsen 
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och faktiskt kanske en dag använder slutprodukten var ett stort steg och har påverkat 

projektets riktning på många plan. Dels genom att se hur platsen där fästena skall användas 

ser ut och för projektets verklighetsförankring.  

För magnetfästet så kommer det troligen att finnas en del skeptiker till detta nya koncept. I 

den aspekten så kan det säkerligen bli en utmaning att övertyga dem. Men med 

marknadsföring och med bevisning av dess enkelhet så bör det kunna gå ut till de mest 

skeptiska användarna.  

I projektet så har QFD-matrisen haft en positiv inverkan. För att genomföra den så har 

projektet tvingats in i ett drivande tempo som har fört förstudien framåt. Att undersöka 

marknaden mot tekniklösningar så har QFD.matrisen lett från intervjuer, studiebesök till så 

väl benchmarking. Det är ett starkt verktyg som ger en ett perspektiv för vilka områden det är 

viktigt att kraftsamla projektet mot. 
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5. Slutsats 
Den nya typen av lösning kommer att erbjuda ett fäste som på det tekniska kommer att ge en 

tidsbesparing vid installation av fallskyddsräcken. Med hjälp av magneterna kommer man att 

kunna få en inspänning som uppfyller kraven för Klass A fästen enligt den svenska 

standarden. Det bör även göras fler beräkningar där en verklig tillhörande räckesarm till fästet 

är med.  För att få fästet godkänd för Klass B behövs som sagt en prototyp som ligger så nära 

slutprodukt som möjligt, då det är fysiska tester som måste genomföras. Magnetfästet 

kommer i en högre grad att minska materialpåverkan på fästesytan än dagens 

inspänningsmetoder. Arbetet har följt såväl designprocessen som 

produktutvecklingsprocessen. Fästet håller sig på en miljövänlig grad så länge ett kasserat 

fäste återvinns i den grad det går, förutom gummibälgen som det skulle kunna kollas vidare 

på för en annan lösning. Ett vidare projekt för magnetfästet kan vara att se över hur ett 

tillhörande räcke skulle kunna tänkas ha för utformning.  
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1. Bakgrund 

Projektet är i uppdrag av Roofac Safety AB. De har sett ett behov av att ta fram en ny form av 

fallskyddsräcken. I dag så uppfyller inte de temporära fallskyddsräckerna den 

användarvänligheten och smidigheten som önskas. Infästningen kan vara ett svetsförband 

vilket medger ett tidsödande moment vid installationen. Det saknas även en efterfrågad 

fexibilitet i utförandet av dagens räcken vilket medger en begränsad variation av 

installationerna. Projektet genomförs i kursen Examensarbete för högskoleingengörsexamen i 

innovationsteknik och design vid Karlstads universitet se (Figur 1). 

 En av de största utmaningarna med att utföra arbete på tak och hög höjd är att hitta fallskydd 

som är både användarvänliga, kostnadseffektiva och säkra. Arbetsmiljöverket har krav på 

fallskydd när arbete ska utföras på en höjd över två meter, enligt EN 13374. Fallskyddräcke 

för tak finns i en SS-standard i tre klasser. Klass A är upp till 10 grader, klass B upp till 30 

grader, klass C upp till 60 grader.  

Roocfac AB grundades 2010. De levererar en helhetslösning av lättanvänliga fallskyddsystem 

till sina kunder inom bygge, fastighet och industri. De strävar alltid efter att utveckla och 

förbättra sina produkter och tjänser. Roofac Safety AB  tillhandahåller olika tjänster och 

unika fallskydd. Med fokus på tidsbesparing och kostnadseffektivitet, allt för att ge ett 

totalutbud gällande fallskydd för alla tänkbara situationer. 

 

2. Mål 

Syftet är att ta fram ett räcke som är användarvänligt, flexibelt, säkert och kostnadseffektivt 

som klarar klass A och B. Målsättningen med projektet är att ta fram en prototyp som 

uppfyller kraven som Roofac Safety AB senare kan använda för att ta fram en färdig produkt, 

vilken är både godkänd och lätt att använda. 

Projektet ska vara klart och avslutas vecka 22 då det hålls en slutredovisning av projektet på 

Karlstads universitet. Det kommer även att ske en utställning av projektet samma vecka. 

 

3. Organisation 

Douglas Karlsson driver projektet framåt och läser Innovationsteknik och design på Karlstads 

universitet. 

Projektansvarig: Jörgen Tagner på Roofac, arbetar som marknad/verksamhetschef. 

Handledare: Lennart Wihk på Karlstads universitet, är universitetsadjunkt och föreläsare på 

högskoleingenjörsprogrammet Innovationsteknik och design. 
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Examinator: Leo De Vin Professor på Karlstads universitet, är professor inom 

tillverkningsteknik och har forskat inom bland annat Lean produktion, produkt- och 

produktionsutveckling. Undervisar även i ämnen som tillvekrningsteknik, produktionssystem 

och beredning. 

Uppdragsgivare: Roofac Safety AB heltäckande leverantör av lättanvänliga 

fallskydskyddsystem, ackvisitör av projektet. 

 

Figur 25: Organisation för projektet 

 

 

4.Projektmodell 

Projektet kommer att följas enligt stage-gate-modellen. Att den modellen används är för att 

det redan i startfasen går att dela upp projektet i de steg projektet skl genomgå. Det kommer 

att finnas delmål som ska uppnås och utvärderas som är ett stage, även kallat en mile stone. 

Det finns även gates som är grindar där beslut kommer fattas om att fortsätta, göra om eller 

avsluta projektet (Johannesson et al. 2013). De nedlagda timmar kommer att dokumentars i en 

loggbok som i slutet av projektet sammanställs till ett diagram.  
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Projektet kommer att bestå av tre stycken faser: 

 Startfas 

 Genomgörandefas 

 Slutfas 

Det kommer att ingå 5 stycken inlämningsuppgifter och moment vilket kommer att motsvara 

projektets milestones: 

 Projektplan 

 Förstudie kravspecifikation 

 Koncept 

 Layout och konstruktion 

 Utkastslutrapport / Slutrapport 

I den avslutande delen så kommer det att hållas en slutredovisning och projektet kommer att 

lämnas över till Roofac Safety AB. 

 

 

Figur 2: Projektflöde 
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Figur 3: Förklaring av symboler till projektflöde 

 

Tabell 1: Projektmodell

 

 

. 

De faser projektet kommer genomgå är: 

● Projektbeskrivning 

● Startfas 

● Genomförandefas 

● Slutfas 

 

Projektet består utav 6 stycken inlämningsuppgifter vilket symboliseras som milstolpar. 

Inlämningsuppgifterna är: 

● Projektplan  

● Kravspecifikation 

● Koncept 

● Layout konstruktion 
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● Utkast slutrapport 

● Slutrapport 

 

 

 Kommentarer till tidsplan och resursplan  

I projektet så kommer det att ingå arbetspaket. De ingående arbetspaketet tydliggörs 

ingående i Figur 2 

Tidsplanen sträcker sig från V.4 till V. 22 som enligt ganttschemat i Figur 3. 

Dokumentationen kommer att ske löpande från projektets start. Möjlighet till förändringar 

i tidsplanen kommer att vara öppen under hela projektet. En eventuell förändring kommer 

visa sig nödvändig under projektets gång beroende på hur det urartar sig. Kontakt med 

företaget för feedback och idé växling kommer att ske under hela projektets gång.  Det 

kommer även att ske löpande handledning ifrån projektets handledare från KAU.  

Rapport skrivningen kommer att ske under projektets gång. Mängdmässigt av det som 

skrivs kommer att variera i mån av tid.  

 

 Riskbedömning  

Risk bedömning är gjord för att försöka förutse de största störningarna som kan ske och 

påverka projektet. Konsekvenser som kan bli beroende på risk är att resultatet som ska 

levereras till Roofac Safety AB blir lidande.   

I tabell 2. går det att se vad som har bedömts inneha en hög risk i projektet. Det som 

utvärderas är sannolikhetet och konsekvensen risken får, de får ett varsitt värde på en 

skala (1-5) vilket sedan har multiplicerats ihop (S*K) för att få ut ett risktal. Är detta 

värdet stort så är risken hög. 

Tabell.2 : Riskbeskrivning

 

 

S = Sannolikhet 

K = Kontakta leverantör 

R = (Sannolikhet * Konsekvens) 

  

Riskbeskrivning S K R Föreslagna åtgärder

Försening 1 5 5 Bra planering

Sjukdom 2 3 6 Justering av tidsplanen

Olycka 1 5 5 Justering av tidsplanen, även justering av projektets omfattning

Uppdragsgivare ej nöjd 1 4 4 Åtgärdas genom god kommunikation och planering mellan alla parter

Problem med utrustning 4 1 4 Se till att utrustning är "up to date". Kontakta leverantör. Ha en back up
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 Dokumenthantering 

Dokumentationen kommer att ske via It’s learning som är en plattform på internet där man 

kan starta projekt och arkivera sina arbeten.  

Dokumenten kommer att namnges på följande sätt: 

”RoofacSafetyAB_Dokumentnamn_DouglasKarlsson_Version” 

RoofacSafetyAB: Företagets namn 

Dokumentnamn: Namn för igenkänning av dokumentet 

Douglas Karlsson: Namnet på den som driver projektet 

Version: Versionen av dokumentet   

 

Litteraturförteckning 
Johannesson.H, P.-G. P., 2013. Produktutveckling. 2nd red. Stockholm: Liber AB. 
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Figur 1. 
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Figur 2. 
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Figur 3. 

 

 

 

Milestones Start Datum Antal veckor för genomförande Slut 

Projektplan 4 2 6 

Förstudie 4 6 10 

kravspecifikation 8 3 11 

Konceptgenerering 9 4 13 
Layout -
Konstruktion 12 4 16 

Slutrapport 16 6 22 

Dokumentation 4 18 22 
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Bilaga 2. Intervju Deje Husplåt AB 
 

1. Hur upplevs fallskyddräckenas tyng idag?  

 Relativt lätta de är av aluminium, 

 

2. Är de otympliga att lyfta med dess utformning?. 

 De är lätta för sin längd, dock så tar de plats vid frakt. 

 

3. Vore det bra om de sattes ihop med delar innan installation?  

 Delarna körs dit med kärra, fraktbil med tak. Hade varit bra om det fanns 

passbitar som var korta. 

 

4. Känns de säkra?  

 Ja absolut vi använder även RFS plattor där det ej finns hängrännor. 

 

5. Vad används det för infästningar idag?  

 Där det ej är hängrännor så används det skruvförband, träskskruv betong skruv. 

De som sitter i hängrännan idag är bra pga av att det inte ger någon åverkan på 

övrig byggnation där skruv annars varit tvunget att användas. 

 

6. Är ni nöjda med dagens infästningar? 

 Om inte vad skulle kunna göras bättre? –Fungerar jättebra, SKULLE VARA BRA 

OM DET FANNS LITE MERA FÖR FOTRÄNNOR. 

 

7. Vad upplever du som största problemet med dagens fallskyddsräcken? 

 Det finns många olika varianter. De flesta måste monteras fast i stag och i 

stålrännor. – Hängrännorna gör inte det 

 

8. Vad  upplever du som största problemet med installation av dagens fallskyddsräcken? 

Svar i fråga. 

 Många av de varianter som finns måste installeras med förband som gör 

åverkan, samt att dessa tar mera tid att få på plats. 
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Bilaga 3. Besök hos AB Häggmark & Söner  
 

Besöket hos AB Häggmark & Söner i Arvika 21/4 2017 

 För dem så funkar det riktigt bra med dagens fallskydd. 

 De använder sig av gängade hylsor som kommer fastmonterade i stommen. De 
har alltså svetsats fast hos återförsäljaren? Tillverkaren? Då stommarna kommer 
till byggarbetsplatsen. 

 I hylsorna så kommer sedan två gängade pinnar att gängas på. Dessa pinnar träs 
sedan fallskyddsräcket fast på och monteras på så sätt fast. 

 Väggarnas dimension beställs i en önskad längd. Detta för att kunna få en öppen 
glipa där hylsorna sitter i stommarna.  

 Stålkonstruktionen är endast målad. Så att under färgen är den ren stålkärna. 

 De använder sig av ett märket Combisafe. Där ifrån är de köpta så de äger dem 
själva. 

 Med hjälp av saxlyft kan de köra inne i  hallen då de har gjutit innan. Stommarna 
är fastgjutna i golvet. 

 Taket har ca 10 till 15 graders lutning 

 

 Balkstommen har en fyrkantsprofil. 

 Det ände de behöver göra för att få fästet på plats är att gänga å två stycken 
pinnar för att sedan trä på räcket. 
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 Bilaga 4. Produktspecifikation 
 

Produktspecifikation 

 

Tabell 10, Olssons livscykelmatris för ” Fästet fallskyddsräcke” 

 

 

Livscykelfas: 

 Alstring – Utveckling, konstruktion, mm 

 Framställning – Tillverkning, montering, kontroll, lagrning 

 Avyttring – Försäljning, distrinution, mm 

 Brukning – Installation, användning, underhåll, mm 

 Eliminering – Borttransport, återvinning, destruktion. 

Aspekter: 

 Ekonomi 

 Miljö 

 Människa 

 Process 
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Tabell 11, Produktspecifikation för "Fäste fallskyddsräcke" 

 

 

Kriterium nummer 

1. Produkten skall klara av de standarder och krav som framgår i den svenska standarden 

SS-EN 13374:2013. Bland annat att klara av en statisk kraft på 300N. 

2. Produkten skall klara av de standarder och krav som framgår i den svenska standarden 

SS-EN 13374:2013. Bland annat att klara av att ta upp en rörelse energi på 1100J. 

3. Fästet skall skydda fästytan mot fukt som kan orsaka isbildning samt ökad risk för 

korrosion. 

4. Erhålla en funktion för att ge en minskad montage tid sant att förenkla arbete vid 

fastspänning. 

5. Innan montage så skall ingen beredning för montage behövas ske. 

6. Konstruktionsmaterialet skall vara ett icke miljöstörande och ej påverka människor. 

7. Tiden för installationen skall fås ner då detta fördröjer arbetet. 

8. Fästet skall vara konkurrenskraftigt på ett sådant sätt att den är att föredra p.g.a 

tidsbesparingen vid installation 

9. Fästet skall ha en anordning så att man på ett enkelt sätt kan fästa räcket i den. 

10. Fästets utformning skall vara på ett sådant sätt att den blir förpackningssmart för att då 

kunna ta mindre plats vid transport. 

11. Vid inspänning av fästet så skall den ej ge åverkan på fästytan. 

12. Konstruktionsmaterialet skall vara korrosionsfritt. 

13. Konstruktionsmaterialet skall vara återvinningsbart. 

14. Fästet skall vara estetiskt tilltalande. 

15. Den skall kunna fästas på balkar av stål. 

16. Samma fäste skall kunna användas flera gånger. 
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Bilaga 5. Negativ idégenerering  
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Bilaga 6. Beräkningar av tillförd kraft till blocknyckel för att lossa på 

projektets magnetfäste 
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Bilaga 7 Ritning: Fästesplattan 
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Bilaga 8. Ritning: Räckesfäste 
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Bilaga 9. Ritning: Plastkåpa  
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Bilaga 10. Sammanställningsritning utan plastkåpan   
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Bilaga 11. Sammanställningsritning med plastkåpan  

  



 

 

xxvi 

 

Bilaga 12. Beräkningar algebraiskt och med prototypräcket där projektets 

magnetfäste är inkluderat 
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Bilaga 13. Beräkning för lossning med hävarm 
 

 

                             

     
         

 
 

      
                          

   
       

           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


