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Sammanfattning 

Varje år dör i snitt 113 personer genom drunkning i Sverige, det är en var tredje dag. Utav dessa är 

det en del som drunknar i en hamn eller hamnliknande miljö. Som en del av det förebyggande 

arbetet kring detta krävs det tydliga räddningsvägar i form av till exempel lejdare. Det sker även 

utryckningar av brandkåren för att leta efter personer som fallit i vattnet. Detta bekostar samhället på 

både pengar och resurser, när brandkår och annan räddningspersonal ska hitta och förhoppningsvis 

rädda dessa personer.  

Vår lejdare i samarbete med HGF kan ge den nödställde en tydlig räddningsväg upp från vattnet, 

detta eftersom vi har integrerat lampor i stegen. I nuläget finns det inga lejdare på marknaden som 

har integrerad belysning i själva lejdaren vilket gör vår produkt unik.  

Vi är två elever på Utvecklingsingenjörsprogrammet som har utvecklat denna lejdare. Vi har skapat 

en attraktiv och funktionell lejdare som passar i de flesta hamnar över landet. Projektet har drivits i 

egen regi med hjälp av dynamisk produktutveckling har gruppen gått från idé till färdigt koncept 

med tillhörande prototyp. Under projektets gång har vi arbetat nära brukare i form av hamnchefer 

och räddningspersonal, samt samlat in kunskap från olika typer av forskare och intresserade inom 

såväl teknik som användning. 
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Abstract 

Each year approximately 113 people in Sweden die in drowning accidents. That is one every third 

day. Among these accidents there are some that drowns in a harbour or harbour like environment. 

To prevent some of these accidents from occurring, clear rescue paths such as good rescue ladders 

are needed. There are also emergency calls to the fire brigade about people who need to be found 

and rescued from the water. It costs the society time, money and resources to find and hopefully 

rescue these people.  

Our rescue ladder developed in collaboration with HGF can give the person in distress a clear rescue 

path up from the water, since we have integrated lights into the ladder, something that doesn’t exist 

on the market today. 

We are two students from Utvecklingsingenjörsprogrammet who have developed this ladder. We 

have created an attractive and functional ladder that integrates in most harbours all over the country. 

The project has been managed in-house. Using dynamic product development the group went from 

idea to finished concept and a prototype. During the project we have worked close with users such 

as harbour and rescue personnel. We have also gathered knowledge from scientists and other 

persons interested in technical and practical areas. 
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Förord 
Lejdaren i samarbete med HGF som denna rapport är grundad på, är ett examenprojekt inom 

produktutveckling. Projektet började med en idé från HGF som vi har utvecklat till ett färdigt 

koncept som är nästintill klar för produktion. 

Examensarbetet har sett till att de kunskaper som lärts in under tre års studier har kommit till 

användning. Projektet har knutit samman programutbildningen på ett intressant och 

kunskapsgivande sätt. Projektet som har sträckt sig från hösten 2013 till våren 2014 har resulterat i 

ett färdigt koncept som gruppen med stolthet kan presentera för HGF. 

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla som har bidragit till projektets framgång och som har gett nya 

idéer samt kritik och förslag. Vår handledare, Jonas Rundqvist, som har fungerat som bollplank 

under hela processen. HGF, Halmstad gummifabrik som vi har samarbetat med och framförallt 

Christian Kiks, HGF’s Vd som vi har haft ett stort stöd ifrån. 

 
 

Anton Ljungström Love Gunnarsson 

 

 

 

2014-05-23, Halmstad 
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Inledning 
Idag finns det uppskattningsvis runt 1500 hamnar i Sverige. Det är beräknat på att det finns 590 

gästhamnar som är med i Svenska Gästhamnar1. Utöver dessa finns det flera småhamnar som inte 

räknas som gästhamn men som är livsviktiga för öbor i till exempel Göteborgs skärgård. Till sist 

finns de stora industrihamnarna och allt tillsammans tror vi hamnar någonstans runt 1500 hamnar i 

varierande storlek och klass. 

De finns två varianter av stegar idag för att hjälpa en person som fallit i vattnet. Det finns en variant 

där stegen är fastsatt i kajkanten där den nödställde då kan klättra upp. Den andra varianten är en 

stege som finns uppe på land för isättning vid olycka. Den nödställde är då beroende av att det finns 

någon på land som kan ta med stegen till den nödställde så att denne kan klättra upp. Vi har valt att 

rikta in oss på är den stegen som är fast monterad i kajkanten, även kallad lejdare.  

En lejdare ska helst uppfylla rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB2. Rekommendationerna är att lejdaren ska vara väl synlig till exempel med 

avvikande färg eller med hjälp av reflexer. Samt att lejdaren ska nå en meter under vattenytan vid 

lägsta normalvattenstånd. Lejdarna ska i sin tur vara monterade med cirka 50 meters mellanrum.  

Utöver de rekommendationerna från MSB så säger Svenska Livräddningssällskapet, SLS 3 att 

lejdarna borde vara placerade med cirka 25 meters mellanrum då det för en otränad person med 

kläder på kan ta över en minut att simma 50 meter. Lejdaren ska också nå minst en meter under 

lägsta normala vattenstånd. Det ska också finnas någon form av handtag minst 50 cm upp från 

kajkanten eller 30 till 45 cm in från kanten. Till sist vill även SLS att lejdaren ska vara väl synlig 

med reflexer eller en avvikande färg.  

Det vi vill göra är en lejdare med integrerad belysning eftersom detta hade påverkat synligheten vid 

mörker positivt. Nattetid räcker det inte med reflexer då dessa inte kan lysa av sig själva utan är helt 

beroende av en annan ljuskälla och det är sällan det finns en lämplig sådan. 

   

                                                 
1 http://www.svenskagasthamnar.se/se/presentation/ 
2 https://www.msb.se/externdata/rs/d8404245-a6f2-499d-a7a1-1df21329fa46.pdf 
3 http://www.gasthamnsguiden.se/filer/RGS_Saker_Hamn.pdf 



Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström 
   

 

2 

  



Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström 
   

 

3 

Introduktion  
I detta första kapitel introduceras projektets bakgrund, med en inledande beskrivning av projektets 

uppdragsgivare samt ett förtydligande av projektets utgångspunkter. Vidare klargörs projektets 

problemområden och syfte. Slutligen följer ett avsnitt som presenterar projektets huvudsakliga mål 

och syfte. 
 

 

2.1 Bakgrund 
Projektet genomförs i samarbete med HGF som också är projektägare och uppdragsgivare. HGF är 

ett Halmstadföretag som tillverkar gummi. De är lokaliserade i Halmstad och Riga i Lettland. 

Huvudkontoret är i Halmstad och produktionen sker både i Riga och vid huvudkontoret. HGF har 

målsättningen att vara ett gummiföretag i världsklass. HGF levererar gummiprodukter inom sina sju 

affärsområden Automotive, Energy, Industrial Products, Marine, Mining och Construction, Sealing 

Solutions och Sports. 4 De har tidigare agerat till stor del som underleverantör till stora företag men 

man vill nu satsa alltmer på egna produkter för att kunna stå på egna ben. 

Vi besökte flertalet av hamnarna i Halmstad och såg att det i nuläget var ont om lejdare eller andra 

anordningar för en nödställd att använda för att komma upp ur vattnet. Om man ramlar i vattnet och 

letar efter en lejdare är det stor chans att man inte kommer att hitta någon även om man bara är en 

liten bit bort. Detta eftersom de lejdare som finns idag är dåligt utmarkerade.  

De lejdare som finns på marknaden idag är inte attraktiva men löser problemet med att kunna ta sig 

upp. När vi undersökte marknaden för lejdare kom vi fram till att det idag inte finns några attraktiva 

stegar som kan passa både i småbåtshamnar och industrihamnar.  

2.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla en attraktiv produkt som uppfyller de krav vi fick från HGF i 

början av projektet och som även uppfyller de önskemål vi har fått från MSB5, SLS och föreskrifter6 

från Arbetsmiljöverket samt deras allmänna råd om tillämpning av föreskrifter som ansvarar för sjö 

och räddningssäkerhet. Målet med detta projekt är att nå fram till en teknisk lösning där vi med hjälp 

av dagens teknik kan visa att en räddningsstege kan synas under hela dygnet. Vårt slutgiltiga mål är 

att vid Utexpo kunna presentera en färdig produkt som är redo för massproduktion. Det skall även 

vara med tillhörande data i form av ritningar och testprotokoll, som vi sedan kan vidarebefordra till 

HGF. 

Vi vill kunna sälja vår lejdare med en rimlig marginal gentemot kostnaden vid tillverkning. De 

lejdare som säljs idag, säljs för cirka 2500kr men eftersom vår lejdare är bättre då den är synligare i 

hamnmiljö kommer vi kunna ta mer betalt för stegen, en kalkyl har gjorts för detta.  

Vi har undersökt möjligheterna att ta patent eller mönsterskydd, för att skydda vår lejdare från 

konkurrenter som kopierar vår lösning. 

 

                                                 
4 http://www.hgf.se/se/affarsomraden.html 
5  https://www.msb.se/externdata/rs/d8404245-a6f2-499d-a7a1-1df21329fa46.pdf 
6 http://www.av.se/dokument/afs/afs2001_09.pdf 
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2.3 Vision  
Vår vision är att skapa en ny lejdare som kommer att ta över stora delar av marknaden eftersom vi 

kan erbjuda en funktion som gör att säkerheten kommer att kunna höjas i en hamn. Detta eftersom 

en nödställd numera alltid kommer att kunna hitta närmsta lejdare. Vi vill revolutionera synen på 

räddningsstegar och skapa en lejdare som inte finns på marknaden idag.  

2.4 Problemformulering 
Lejdaren skall kunna produceras så att längden är flexibel, eftersom lejdaren ska vara minst en meter 

under vattnet. Vattenhöjden och avståndet till vattnet kommer vara olika i olika hamnar så lejdaren 

måste kunna vara flexibel att producera så att den kan vara två meter eller sex meter utan problem. 

Det är önskvärt om vi producerar lejdaren med en standard del som man kan bygga på för att få den 

längden vi vill ha. För flera trappsteg lägger du alltså bara till en standarddel.  

 

 

 

Här har vi en principiell bild på stegens olika delar. En handtagsdel som syns ifrån sidan och en 

stegdel som man kommer att kunna gå upp för.  

De kraven vi fick från HGF tidigt i projektet var: 

 Att lejdaren ska vara så mycket som möjligt tillverkad i gummi

 Att den ska lysa under natten

 Längden ska kunna anpassas till kunden

Hur vi möjliggjorde detta och skulle komma fram till detta var helt upp till oss. Eftersom HGF är en 

gummifabrik är det önskvärt att så mycket som möjligt av stegen är i gummi. Även när det gäller 

hur den ska lysa kan vi använda oss av den tekniken som passar projektet bäst. Vi hade inga ramar 

för hur stegen skulle lysa upp.  

Det finns kriterier för klassificering av en gästhamn. Som Riksföreningen Gästhamnar Sverige 

(RGS) och gästhamnsguiden AB genomför i samarbete.7 Man kan få upp till 5 stjärnor som 

signalerar att det är en gästhamn med hög standard. Det kan vara viktigt för dessa gästhamnar att ha 

gott anseende för att locka till sig fler kunder. I räddningsutrustningen ska fasta räddningsstegar 

                                                 
7 http://www.gasthamnsguiden.se/klassificering__1053 
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finnas, bra räddningsstegar kan höja säkerheten för hamnarna. Intresset för hamnarna ökar också när 

en hamn har hög säkerhet. 

Dessa var de önskvärda kraven vi hittade från msb’s sida.8 

 Lejdaren måste gå 1 meter under normalt lågvattenstånd, 

 Den bör urskilja sig med reflexer eller avvikande färg.

 Lejdaren ska vara synlig för personer som står vid kajkanten och för den som ramlat ner i 

vattnet.

 Enkel att använda utan förkunskaper

Råd från gästhamnsguiden’s sida.9 

 Det skall finnas handtag/stång eller att stegen går minst 50cm över kajkanten. 

Handtaget/stången bör finnas 30-45cm innanför kant. 

Vid val av belysning satte vi själva upp tre huvudsakliga krav. Som vi ansåg vara viktiga för 

projektet.  

 Belysning ska kräva låg eller ingen förbrukning av el

 Det ska vara hög ljusstyrka

 Lösningen ska vara vatten och väder tålig.

2.5 Budget 
Det upprättades ingen vanlig budget i avtalet mellan oss och HGF. Detta berodde mycket på att det 

var svårt att veta hur mycket det skulle kosta att ta fram en lejdare med de krav vi hade satt. Därför 

kom vi istället överens med HGF om att kostnader under 1000 kronor gick att genomföra utan 

HGF’s medkännande. För alla kostnader över 1000 kronor skulle vi kontakta HGF innan för att få 

ett godkännande. I denna överenskommelse ingick också att vi skulle få pengar till att tillverka en 

prototyp om vi och HGF ansåg att alla krav hade uppnåtts. Kostnad för en prototyp i det läget 

räknades fram till cirka 20 000 kronor om prototypen skulle tillverkas hos HGF.  

Den största utgiften för HGF i ett projekt som detta skulle varit att anställa konsulter som skulle 

utveckla och ta fram produkten. Om de skulle anställa två konstruktörer från ett konsultbolag skulle 

detta kosta ungefär 30 000 kr i månadslön för var och en. Denna utgift har HGF förmånen att slippa 

nu när de valt att göra projektet med två utvecklingsingenjörer. Ett examensarbete som det vi har 

gjort motsvarar 15 veckor heltids arbete. Det skulle i så fall leda till en kostnad på 225 000 kronor10 

för HGF som enbart är lön. 

Nedan är en budget som vi gjorde för att se vad slutkostnaden för projektet skulle kunna hamna runt. 

Den här budgeten gjordes ett par månader in i projektet utan samråd från HGF. De poster som är 

märkta med * har senare i projektet ändrats på grund av ett annat lösningssystem. På grund av en 

något dyrare prototyp än beräknat gör att vi trots detta hamnar nära samma totalkostnad. 

                                                 
8 https://www.msb.se/externdata/rs/d8404245-a6f2-499d-a7a1-1df21329fa46.pdf 
9 http://www.gasthamnsguiden.se/om-gasthamnar__1053 
10 Se bilaga 01 
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2.6 Tidsplan 
Examensarbetet sträckte sig ifrån september 2013 till Maj 2014. Vi lade tidigt upp ett tidsschema 

som skulle vara möjligt för oss att hålla. Vi gjorde ett GANTT-schema11 som fungerade som en 

tidsplan för projektet. GANTT-schemat visar hur lång tid de olika delmomenten beräknas ta i 

anspråk samt när nästa delmoment ska påbörjas. Denna tidsplan har fungerat mer som en riktlinje 

för resursfördelning snarare än en exakt tidsplan.  

Arbetet har varit flexibelt och processen skulle kunnat få lida om vi hållit för hårt på vår tidsplan. 

Utexpo, opponering och presentation har varit viktiga moment för oss där vi fått jobba intensivt 

stundom för att kunna leverera till dessa tillfällen. 

Det absolut viktigaste med schemat är att det ska möjliggöra att vi håller deadlines och inte missar 

viktiga datum.  

2.7 Projektbeskrivning 
Projektet utfördes i grupp av två gruppmedlemmar, gruppen arbetade självständigt med 

handledarmöten varje vecka med utsedd handledare: Jonas Rundqvist vid Halmstad Högskola. 

Handledare och kontaktperson på HGF var Christian Kiks. Kontakten med HGF upprätthölls 

kontinuerligt utan dokumentering i annan form än e-mejl och anteckningar.  

Tekniken i projektet tillhandahölls av Optoga AB. Optoga kontaktades för att kunna implementera 

deras teknik och kunnande i projektet.  

2.8 Marknad 
I nuläget finns det inga lejdare på marknaden som har integrerad belysning i själva lejdaren. Det 

finns en stor lucka i marknaden eftersom den typen av produkt som vi ämnar ta fram inte finns 

överhuvudtaget. Marknaden för lejdare omfattar alla Sveriges industrihamnar och fritids- och 

småbåtshamnar.  

  

                                                 
11 Se bilaga 03 
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Metod 
I detta avsnitt går vi igenom förloppet för projektet. Här beskrivs de olika metoder som använts 

under projektets gång. Hur metoderna har använts kommer att kunna läsas om längre fram i 

rapportens olika delar samt bilagor.  

 

 
Utbildningen har omsatts i praktik under projektet. Framför allt kunskaperna från kurserna 

affärsutveckling, projektledning, produktutveckling, CAD, marknadsföring samt immaterialrätt och 

avtalsrätt har kommit till användning. Ett antal metoder har tillämpats för att effektivt föra projektet 

framåt. Nedan följer redovisningen samt tillvägagångssättet för projektet och använda metoder. 

Användningen och resultatet av metoderna beskrivs i delen utvecklingsprocessen. 

3.1 Metod produktutveckling och innovationsledning 
Dynamisk produktutveckling (DPD) har använts under projektet. (Ottoson, 1996; 2004) Huvudfokus 

med arbetsmetoden bygger på att man sätter användaren i centrum och att man arbetar mot en vision 

på hur det kommer se ut för användaren. 

 “Dynamiska metoder utvecklades under 1990-talet som en reaktion på de linjära Stage-gate-

modellerna (Cooper, 1994). Dynamiska metoder är särskilt lämpliga när osäkerheten och 

komplexiteten är hög som, exempelvis, i nyproduktutveckling. Stage-gate-modeller har visat sig 

vara mer framgångsrika då komplexiteten är lägre, som exempelvis vid produktförbättring (Yazdani 

& Holmes, 1999).” I vårt fall blev Stage-Gate metoden svår att jobba mot eftersom man måste bli 

klar med en nivå för att börja med nästa. (Ottosson, 1996) Det blir då att man får vänta med vissa 

moment och man kan inte jobba med dem parallellt som i DPD.  

Innebörden av arbetsmetoden bygger på att ställa användaren i centrum. Det arbetas mot en vision. 

Medan projektet fortskrider kan det hända att visionen ändras. Projektet följer inte några exakta 

riktlinjer, istället fokuserar man på uppgiften som för stunden ligger närmast i tiden. Metoden 

bygger på att uppnå eller uppvisa bästa möjliga resultat samt att tidseffektivisera projektet.  

Vanligt inom produktutveckling är även att man använder sig av LPD (Lean produktutveckling). 

(Holmdahl, 2010) Vi anser dock att LPD passar sig bättre för utveckling inom industrin. HGF har 

använts sig av lean-principer vid effektiviseringen av deras produktion. Även inom bilindustrin är 

det vanligt att arbeta med Lean. 

Vårt arbete kan karakteriseras som Action Research. (Ottosson, 1996) När man arbetar med Action 

Research har man två mål i sikte. Dels att lösa ett problem för kunden och processen som leder till 

lösningen fungerar som empirisk data för att utveckla kunskap om själva processen. I praktiken 

innebär det att vi under projektets gång och efter projektet kommer att analysera våra egna 

anteckningar, erfarenheter och observationer och reflektera över dessa för att dra aktiva lärdomar av 

processen. Vi hoppas att HGF kommer bli nöjda med vårt arbete och att vår lösning kan hjälpa 

andra som arbetar med liknande projekt. 

3.2 Metod för projektprodukten 
Vare sig man arbetar med dynamiska eller linjära modeller behövs ett antal mer specifika metoder, 

för att uppnå syftet med ett produktutvecklingsprojekt. Metoderna ger en bättre överblick över hur 

produkten förhåller sig till marknaden. Ett antal sådana metoder som har använts under projektet 

presenteras nedan. 
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3.2.1 Brainstorming 
I början på projektet använde vi oss av brainstorming för att hitta lösningar på problemet. Detta 

eftersom brainstorming är till för att hitta möjliga lösningar på problemen även om det fortfarande 

finns många frågor att jobba med senare. En av brainstormingens grundpelare är att det ska vara ett 

fritt flöde av idéer och inga förslag får kritiseras. ”Brainstorming är en strukturerad process för 

idéskapande”. (Rundqvist & Grönevall, 2004) När det kommit fram ett stort antal förslag så arbetas 

de igenom för att se vad som kan göras bättre och därefter plockas de förslag som blivit bäst.  

Vid brainstorming är det viktigt att ha ett öppet problem att arbeta med för att inte införa 

begränsningar.12 Ett exempel är att ett av våra krav var att lejdaren skulle lysa i mörker men vi valde 

att formulera om kravet till att lejdaren skulle synas i mörker då denna formulering är mer öppen. På 

så sätt kan vi hitta andra lösningar som kanske inte var direkt uppenbara från början. Vi lade ner en 

hel del tid i början på att tänka ut olika idéer och vilka användningsområden lejdaren skulle vara till. 

Från HGF’s sida ville de framförallt att det skulle vara till industriella hamnar, vi undersökte om 

lejdaren skulle kunna anpassas till olika hamnar och andra sammanhang. När vi arbetat med 

Brainstorming har vi haft en White board till förfogande där vi skissat upp idéer och satt upp förslag 

på olika lösningar. Vi har även använt oss av Brainstormingens tio budord som (Rundqvist & 

Grönevall, 2004) skriver om. 

3.2.2 Parvis jämförelse 
Målet med denna jämförelse är att locka fram de viktigaste egenskaperna hos en teknologi. Genom 

att använda denna metod lades grunden till den matris som visualiserar den egenskap som framstår 

som viktigast. Högst poäng motsvarar den viktigaste egenskapen13. ”Parvis jämförelse är en metod 

att välja ut vilka funktioner, kriterier eller önskemål som är viktigast vid utveckling av en produkt.” 

(Rundqvist & Grönevall, 2004) Se bilaga 7 för mer information. 

3.2.3 BAD-PAD-MAD 
Under projektet har vi använt oss av en process av BAD-PAD-MAD. När det gäller att komma på 

konstruktionslösningar har vi använt oss av dessa verktyg. Vid olika skeden där vi har behövt 

generera idéer och lösningar har vi först fått igång tankeprocessen och börja tänka på olika idéer och 

lösningar på problemet. (Holmdahl, 2010) 

Produktutvecklingsprocessen börjar med Brain Aided Design (BAD). Alltså jonglera mellan olika 

idéer och mentala modeller. ”Konstruktörer skapar bilder av konstruktionen i sitt inre och prövar 

olika lösningar i huvudet.”(Holmdahl, 2010) BAD följs sedan tätt åt av Pencil Aided Design (PAD). 

Under vårt arbete har dessa två metoder stundom varit oskiljaktiga åt. När vi diskuterar olika idéer 

vill man så snabbt som möjligt visa det för den andre och då sätter idén på papper så fort som 

möjligt efter att man fått idén. En tanke tjänar inget till om man inte kan visa den för andra. I möten 

har vi även försökt skriva ner och skissa upp alla idéer som dyker upp så att man inte går miste om 

dem.  

Vi har sedan använt oss av Modell Aided Design (MAD). Denna metod tar dock något längre tid att 

få fram resultat med än till exempel PAD. Detta kan dock bero på att vår erfarenhet av MAD då i 

form av Catia V5 är något begränsad. Med några års erfarenhet av detta program skulle det gå 

betydligt snabbare att få fram resultat och visa upp koncept. Även i takt med att programmen blir 

snabbare och intuitivare kommer BAD-PAD-MAD processen enligt oss att bli annorlunda. Då att 

processen blir mer fokuserad på MAD.  

                                                 
12 http://www.projektledare.info/brainstorming.html 
13 Se bilaga 06 
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De skisser och förslag vi fått fram har visat oss vad som är kritiskt i systemets funktionalitet samt 

uppbyggnad. Vi fick tidigt fram ett koncept för lejdaren som vi tagit fram genom PAD. Detta 

koncept blev dock väldigt kritiserat när vi jobbat fram det i CAD. I det fallet hade det givit oss mer 

om vi kunnat använda oss mer av MAD tidigare i projektet, just för att det visualiserar resultatet 

bättre och minimerar risken för missförstånd.  

3.2.4 Skissteknik 
Under projektets gång har det varit viktigt för oss att kunna visa vårt företag HGF vad vi menar med 

våra koncept idéer och lösningar. CAD har fördelen att den visar väldigt detaljerat koncept och 

idéer. Det är dock tidskrävande, därför är skisser av största vikt för att snabbt visa olika idéer och 

lösningar. Idéutveckling handlar inte bara om att komma på bra idéer, det gäller också att beskriva 

vad vi vill göra, för en själv och andra. (Rundqvist & Grönevall, 2004) 

3.2.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades som hjälp till översikt över vad stegen skall uppnå. Denna 

kravspecifikation som vi gjorde i början har stått kvar från början av projektet till färdig produkt. 

3.2.6 SWOT 
SWOT-analys används för att på ett smidigt och övergripande sätt skaffa sig en bild av styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Metoden förekommer hos företag för att få en strategisk översyn på 

marknaden. Analysen kan utföras på såväl tjänster som produkter. (Kotler, 2010) 

3.2.7 Slack-metoden, Performance objectives 
En Slack-metod har genomarbetats för förtydligande av skillnader gentemot konkurrerande 

produkter ur ett marknadsperspektiv. Jämförelsen blev mellan den färdiga lejdaren och en av de 

ledande konkurrenternas. En sådan här jämförelse görs för att på ett enkelt sett illustrera vad din 

produkt betyder för ett producerande företag som ditt eget. Produkten beskrivs på ett övergripande 

sett för att se vad som är viktigt. Metoden tar till exempel upp frågor som hur ofta designen ändras, i 

vilken volym produkten tillverkas i samt hur stor vinstmarginalen är för företaget. Efter att 

produkten på ett övergripande sett beskrivits på hur den påverkar tillverkningen för företaget görs en 

analys på de konkurrensfaktorer som gör att produkten vinner ordrar och vad som är nödvändigt för 

produkten att klara av för att överhuvudtaget vara intressant för kunden att fundera på. 

3.2.8 Dokumentation 
För att dokumentera vårt arbete har vi kontinuerligt skrivit vad vi har gjort i ett Google Docs 

dokument. Genom att använda detta dokument har vi båda kunnat skriva in vad vi har gjort på ett 

gemensamt dokument. Varje vecka har vi lagt in vad vi har gjort och vilka mål vi har haft. Detta 

dokument har fungerat som veckorapport och givit stöd i form av dokumentation som vi kunnat gå 

tillbaka till under projektets gång och under skrivandet av slutrapporten. 

Under arbetets gång har vi anammat en flexibel arbetsmetod. Vi har inte varit bundna av specifika 

arbetstider utan har kunnat välja själva när vi ska lägga ner tid på projektet. Vi har även haft möte 

varje måndag med vår handledare Jonas Rundqvist. Dessa möten har motiverat oss och fått oss att 

tänka på vad vi skall ha gjort för veckan som kommer. Vid dessa möten har vi rapporterat vad vi har 

gjort veckan som varit och då fått kritik på vad vi skall tänka på och förbättra. Veckorapporterna 

förmedlar vad som har gjorts samt vad som planeras att göra, idéer samt milstolpar. Detta 

underlättar återkoppling ifall problem skulle uppstå. (Holmdahl, 2010).  

3.2.9 Idégenerering 
BAD har använts till att generera idéer för lösningar på de problem som finns för hamnar i nuläget 

med avseende på räddningsstegar. Vi fick i början en klar kravspecifikation från HGF och 

rekommendationer som vi använt som krav från MSB som vi skulle ta hänsyn till. Kraven var i och 
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med det i stora drag redan satta från början. Hur lejdaren skall se ut och konstruktionen har dock 

växt fram under projektets gång. Produkten och dess utseende har dock under hela projektets gång 

ändrats. Vi genomförde regelbundna komparativa analyser av funktionerna för att konstant hitta 

förbättringar.  

3.2.10 Nyhetsgranskning 
I vår kurs avtal och immaterialrätt gjorde vi ett projekt för vår lejdare och tittade på om det gick att 

ta patent på den. Vi analyserade märkesskydd och patentskydd men såg det svårt att ta patent på 

lejdaren eftersom liknande lösning redan finns på PRV och Espacenet14. Vi ser dock inga problem 

med att lansera produkten. Dock att om HGF vill ta patent på stegens utseende kan detta göras.  

3.2.11 Benchmarking 
Benchmarking är en metod där man utvärderar sin verksamhet kvantitativt i förhållande till de som 

man uppfattar beter sig bäst inom respektive verksamhetsområde.(Solberg Søilen, 2014) Målet med 

benchmarking är att hitta det inom organisationen som man gör bättre än alla andra. Definiera 

organisationens KPI – Key Performance Indicators. Benchmarking handlar mycket om att jämföra 

sin produkt och sin verksamhet med konkurrenters. Det var viktigt för oss att fastslå i början att 

ingen annan redan hade gjort en lejdare med integrerad belysning. Eller om det fanns konkurrenter 

som kunde erbjuda detta, tänka på vad vi skulle göra för att särskilja oss från dem. 

3.2.12 Work break down structure, WBS 
Work break down structure (WBS) är en metod för att åskådliggöra vad man skall göra i projekt och 

få en struktur på arbetet. Metoden liknar mind-map till sättet man använder metoden, man bygger ett 

träd med olika ämnen och kategorier som projektet ska bestå av. WBS används i planeringen av ett 

projekt, genom en väl utförd WBS får man ett välstrukturerat projekt och arbetet med att strukturera 

projektet förenklas. Se bilaga 8 för mer information. 

  

                                                 
14 http://www.prv.se/ 

    http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html 
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Teori  
Här presenterar vi utvald teknik för projektet som vi anser är av vikt.  

  

 

Idag finns det flera olika typer av lampor att köpa på marknaden, de har alla sina för och nackdelar 

som passar olika bra vid olika behov. Den mest vanliga lampan är den klassiska glödlampan som 

bygger på att elektrisk ström får gå genom en tunn wolframtråd som värms upp och på så sätt avger 

ljus. Glödlampan fungerar med både växelström och likström, detta tillsammans med att teknologin 

är relativt gammal gör att de finns i varierande storlek och med olika styrka. 15 

Utvecklingen från den normala glödlampan är olika typer av lågenergilampor som ska hålla längre 

och kräva mindre energi för att fungera. De vanligaste typerna är kvicksilverlampa, induktionslampa 

och LED. 

Kvicksilverlampan har länge varit en vanlig ljuskälla i offentlig utomhusmiljö. Men den kommer att 

fasas ut efter 2015 då den inte uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. 

Kvicksilverlampornas ljusutbyte är bättre än vanliga glödlampor men är sämre än många andra 

alternativ som finns idag. En stor nackdel som lamptypen har är kvicksilvret som är farligt för allt 

levande. Det betyder att lampan måste lämnas till en återvinningscentral där de kan ta hand om den 

här typen av lampa för att gifter inte ska spridas i naturen. Låga doser är inte farligt för människan 

men kvicksilvret samlas i kroppen och kan under långvarig exponering skada hjärna och 

nervsystem.16 

Induktionslampan har funnits till sedan början på 90-talet men den har inte fått något större 

genombrott trots en väldigt lång hållbarhet och hög energieffektivitet. Induktionslampor kan vara 

formade som lysrör i ring eller rektangulär form men även som en vanlig globformad lampa. Ljuset 

skapas med hjälp av magnetfält via spolar och ett driftdon som genererar högfrekvenssvängningar. 

Magnetfältet får den gas som finns i lampan att avge ultraviolett ljus. Insidan är belagd med ett 

lyspulver som omvandlar det ultravioletta ljuset till ett vitt ljus som människor kan se. Tack vare 

induktionslampans långa livslängd passar den utmärkt på ställen där det är komplicerat eller dyrt att 

utföra lampbyten, till exempel på broar, tunnlar eller idrottshallar och industrier.17 

Lysdioder eller LED som det ofta kallas är små lampor som används i många tekniska apparater för 

att visa siffror, bokstäver eller liknande. Tekniken har funnits i snart ett sekel och utvecklingen har 

gått snabbt framåt. Under de senaste tio åren har utvecklingen kommit så långt så att LED tekniken 

har kunnat ersätta vanliga glödlampor. Detta eftersom LED har lång hållbarhet och låg 

energiförbrukning vilket lockar privatpersoner trots ett något högre inköpspris.18 

För vår del blev LED-tekniken tidigt en stark kandidat i projektet och vi blev uppmärksammade på 

många fördelar med denna teknik. 19 Även när vi tittar på liknande projekt som vårt har LED-lampor 

                                                 
15 http://www.ne.se/lang/glodlampa 
16 http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Belysning/Ljuskallor-

armaturer-och-styrsystem/Urladdningslampor/Kvicksilverlampor/ 
17 http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Belysning---

ny/Ljuskallor/Induktionsljus/ 
18 http://www.ne.se/lang/lysdiod 
19 http://www.hidealite.se/LED-skola/8_-_Slutsatser/1202446.html 
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numera blivit det självklara valet när man är i behov av små, starka och energisnåla lampor. – 

Referera till projekt. 

Ett bra exempel där LED-tekniken tidigt användes var i – Bastu-light med TYLÖ. Då när de 

använde tekniken var LED-tekniken en inte alltför etablerad teknik, mycket har hänt sedan dess. I 

takt med att LED-lampor blir alltmer effektiva tror vi även att användningsområden för LED-lampor 

kommer att utökas.  
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Utvecklingprocessen 
I detta avsnitt beskrivs projektets genomförande. Det beskriver bland annat resultat av de verktyg 

som användes, förundersökningar kring hamnar samt framtagning av prototypen. 

 

5.1 Förundersökning 
I ett tidigt skede av projektet besökte vi olika hamnar runtom i Halland. Vid denna förundersökning 

blev det allt mer tydligt att det inte fanns tydliga räddningsvägar i de hamnar vi besökte. Vi 

intervjuade Leif Karlborg som har varit engagerade i SLS (svenska livräddningssällskapet) under 

många år. Leif Karlborg är pensionerad men under tiden han var aktiv var högt uppsatt inom 

svenska livräddningssällskapet. När vi frågade honom om hur behovet av räddningsvägar i landets 

hamnar såg ut, höll han med oss i det att det inte finns tillräckligt tydliga räddningsvägar.  Leif 

Karlborg såg även en positiv utveckling av bra produkter för livräddning som började bli allt mer 

vanlig runtom i hamnarna i landet. Avslutningsvis var Leif Karlborg positiv till vår produkt och ville 

höra hur utvecklingen av produkten skulle gå. Se Bilaga 09 för fullständig intervju med Leif 

Karlborg. 

När vi undersökte vilka produkter som fanns tillgängliga för hamnar runtom i landet såg vi att det 

inte finns någon tillverkare som erbjuder lejdare med integrerad belysning. Efter att ha gjort 

förundersökningen ansåg vi att det inte fanns några tekniska hinder för vår produkt att bli 

framgångsrik.  

5.2 Problemområden 
Vi började med att använda oss av BAD-PAD-MAD20 för att genera idéer och få fram en bild av hur 

vi ville att stegen skulle se ut. Detta är en divergent fas21 i design processen, denna del av processen 

är viktig för att inte ramla in på ett redan utarbetat spår där utveckling redan har skett. Istället vill 

man öppna upp ögonen för möjligheter med produkten och området som ingen har tänkt på innan. 

Se bilaga 10, 11, 13 och 14 för tidigar skisser i projektet.  

Eftersom HGF var ute efter en fast lejdare till främst industrihamnar inriktade vi oss därmed även 

bara på detta användningsområde vid denna fas. Senare i projektet kom vi dock fram till att stegen 

skulle kunna användas till fler användningsområden. Till presentationen vid slutet av den första 

terminen för detta projekt gjorde vi en skiss för hur vi tänkte att vår lejdare skulle se ut22. Hittills 

hade vi enbart arbetat med BAD-PAD för att fram denna lösning. MAD i form av Catia V5 använde 

vi inte förrän senare i projektet. I metodkapitlet skrev vi mer om detta och vid ett nytt projekt skulle 

vi förmodligen arbetat mer med MAD tidigare i projektet. Detta mycket eftersom vi hade svårt att 

visa för HGF vad vi exakt menade med våra olika skisser. När vi arbetat fram den första modellen i 

Catia23 var det mycket som vi fick ändra på och som inte skulle fungera just med tanke på HGF’s 

produktion.  

Det första förslaget byggde på en inre och yttre rör konstruktion där det inre röret är det som håller 

upp hela konstruktionen. På det inre röret finns 3 hål för skruvar. Där sätter man infästningen till 

hamnen och även hur man kopplar steget. Vi tänkte att denna lösning skulle vara det smidigaste 

förslaget med tanke på konstruktion, hur man kopplar ihop de olika delarna och det var det här som 

kändes naturligast intuitivt sett. Vi tvingades dock att byta riktning för projektet efter att visat det för 

                                                 
20 För mer information om hur vi använt oss av metoden se kapitel 3.2.3 BAD-PAD-MAD. 
21 http://creatingminds.org/principles/div_conv.htm 
22 Se bilaga 12 för hur skissen ser ut. 
23 se bilaga 17 för hur den såg ut 
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HGF. Största skälet till att detta inte fungerade var att det inre metall röret skulle bli svårt att placera 

i mitten av gummit. Se bilaga 15 för ytterligare konstruktionsbilder. 

Den nya tanken vi byggde på var ifrån en kätting del de tidigare hade producerat på HGF.  Där hade 

de lyckats klä gummi ovan på en kätting del.24 Ytterst, uppe och nere stack kätting delarna ut. Där 

kunde man till exempel trä på en karbinhake för att sammankoppla de olika delarna. Vi var inte 

särskilt nöjd över den idén utan vi arbetade fram olika idéer och skisser som skulle kunna fungera på 

samma sätt men som skulle vara smidigare. Vi fokuserade mycket på öglorna att de skulle komma 

ihop och kopplas samman. Sedan kom vi fram till att vi inte ville att kättingdelarna skulle synas utan 

vi tänkte att de skulle skyddas utav gummi. Vi tog fram olika förslag på hur dessa skulle kopplas 

samman. Samtidigt behövde vi någonstans där steget skulle kopplas in.  

När vi kom på att vi skulle kunna koppla ihop öglorna och kombinera det med steget fick det oss att 

ändra riktning i projektet. Då fungerade steget som själva sammankopplingen och det var det 

smidigaste konceptet vi hade kommit fram till hittills. För att detta steg inte skulle rotera gjorde vi 

den fyrkantig. För att det hela skulle vara på plats och inte röra sig behövdes en mutter eller plugg 

som skulle göra det hela stabilt. När vi visade detta förslaget tyckte HGF att detta var något att 

bygga vidare på. Frågan var då hur vi skulle integrera lamporna i stegen. Vi tänkte först att vi skulle 

ha ett spår där vi skulle sätta in lampkonsollen. När vi gjorde en modell på detta i Catia såg vi dock 

att spåret skulle bli alldeles för stort. Vi gjorde då istället en yta där vi kunde sätta in lampkonsollen. 

För att skydda lampkonsollen behövde vi en kåpa som kunde skydda det hela. Vi tog fram en kåpa 

som såg ut att fungera bra på CADen.25 

Vi tyckte nu att vi hade kommit en lång väg. Men det fanns fortfarande kvar vissa saker att lösa. Vi 

hade nu tagit fram ett koncept för hela stegen som uppfyllde kraven vi fick från HGF men det vi var 

osäkra på om det skulle fungera i praktiken var: 

 Den inre strukturen - Skulle gummit klara av att hålla upp stegen? Vi hade tänkt oss från 

början att en inre struktur skulle behövas, men hur stor behövde den inre strukturen 

egentligen vara. Det var svårt att få en bild av detta och hur mycket gummit skulle kunna 

klara att bära upp själv. 



 Lampkonsolen - Skulle den vara helt sluten? Det var svårt att se i vår CAD om kåpan i 

kombination med silikon skulle kunna hålla det hela tätt. Som vi trodde såg det inte ut att 

vara något problem att hålla det hela tätt framifrån och från sidorna. Men upptill där vi drar 

kablarna kommer det bli ett något större hål. Antagligen skulle det finnas yta här att vattnet 

kan sippra in.



 Kabeldragning - När det kom till kabeldragningen från lamporna igenom stegen hade vi 

designat ett utrymme för kablarna där de kunde gå. Men i vår CAD-ritning hade vi bara 

öppnat upp ett hål. När vi såg en plastprodukt som var till för att dölja några kablar såg vi att 

vi möjligen kunde använda oss av något som håller det hela ännu mer tätt. Som en 

gummiläpp skulle det bli. Så att man trycker in kabeln igenom läppen och att det då skulle 

bli helt tätt, eller mer tätt iallafall. Detta var mest för att göra det hela snyggare.



 Infästning till hamnen - När det gällde infästningen till hamnen hade vi i vårt första koncept 

tagit fram ett sätt där man kunde koppla in stegen till hamnen. Då lät det på HGF’s sida att 

de använde en montör som kunde montera fast stegen på plats. Efter det hade vi inte tänkt 

                                                 
24 Se bilaga 16 för bild på kättingprodukten. 
25 Mer information över denna process i bilaga 20 
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alltför mycket på infästningen till hamnen. Hur vi skulle lösa infästningen i detta koncept 

hade vi ingen idé om i nuläget men vi tänkte att det inte borde bli något problem att lösa 

detta tillslut.

För att lösa dessa frågor och komma vidare i projektet kom vi i kontakt med Kenny Rask som jobbar 

på HGF som processtekniker. Han tog sig en titt på våra ritningar och bildade sig en uppfattning om 

projektet.  

Det mötet vi hade med Kenny Rask och en av deras konstruktörer var väldigt givande och gav 

mycket för projektet. Konstruktionsfrågan blev här mer central och val av material, vad som skulle 

fungera och inte blev mer konkretiserat. Vi kom fram till att det behövdes något för den inre 

strukturen till exempel en vajer. Istället för att ha en kåpa till lampkonsolen bytte vi ut den mot att 

fylla den ytan med polyuretan. Ett genomskinligt material som gör lampan vattentät och fyller det 

hela på ett snyggt sätt. Bild nedan på materialet 

 
 

Vid kabeldragningen hade vi en tanke på att man skulle kunna utnyttja gummits mjukhet och göra 

kabeldragningen anpassad till detta. Vi lät dock vår lösning vara kvar eftersom det är en fullt 

funktionsduglig lösning som fungerar bra trots allt. Infästningspunkterna kommer vi att använda oss 

av gängskruven som också kommer vara inuti själva stegdelen. Se bilaga 18, 19 och 21 för närmare 

detaljer. 
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Lösningsförslag 
Detta kapitel syftar till att inledningsvis redovisa och motivera de alternativ och beslut som varit 

avgörande i projektet. Därefter görs en jämförande evaluering av de principlösningar som 

framkommit.  

 

6.1 Teknologier  
Eftersom vi skulle integrera lampor i vår lejdare behövde vi någon form av ljuskälla. Den ljuskällan 

vi valde är en LED från Optoga som kallas Victor. Vår tanke var också att lamporna skulle försörjas 

av en kombination av solceller och batteri. Vi gjorde en kapacitetsberäkning för hur mycket energi 

lamporna behövde för ett år. Sedan tittade vi på hur stora solcellerna och batteriet skulle behöva 

vara för att kunna driva lejdarens energibehov. Vi kom då fram till att en sådan lösning kommer att 

få problem i länder runt Sveriges breddgrader. Detta eftersom jorden lutar och vi har långa vintrar 

med mycket mörker och dåligt väder. Mycket mörker gör att stegen behöver lysa under en längre tid 

och solcellerna har mindre solljus för att tillverka den ström som används26.  

För att fortfarande kunna använda LED till stegen kommer vi då att låta strömförsörjningen komma 

från vanliga vägguttag. 

Första tanken vi hade när det gäller val av lampor är att det skulle vara mest praktiskt med led 

lampor. De skall vara integrerade i lejdaren så att de inte sticker ut eller är i vägen. Lamporna bör 

vara IP-skyddade upp till IP-klass 55.27 Så att lamporna är skyddade från vatten och stötar som 

lejdaren kommer att utsättas för i hamnmiljön som lejdaren kommer att befinna sig på. Detta 

behövde vi alltså ha i bakhuvudet när vi sedan gjorde vår konsol till lampan. 

 
 

6.1.1 Ljuskälla 
När det gällde val av ljuskällan, satte vi upp olika krav som ljuskällan skulle uppfylla. Vi jämförde 

även dessa krav i en parvis-jämförelse matris28.  

Det viktigaste för val av ljuskällan var att den skulle var energisnål och att storleken skulle vara 

anpassad för lejdaren. Det näst viktigaste kravet när det gällde val av ljuskälla är att den skall vara 

synlig och fukt/vindtålig. Sedan kommer priset som var den näst minst viktiga funktion och det som 

var minst viktigt för oss var att den skulle vara enkel att montera. 

A. Lampan skall vara energisnål. 

B. Lampan skall ha rätt mått, (inte vara för stor) 

                                                 
26 Beräkningar går att finna i bilaga 05. 
27 http://www.sp.se/sv/index/services/ip/Documents/Grad_av_skydd_vatten.pdf 
28 Se bilaga 06 för mer information. 
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C. Vara tillräckligt synlig 

D. Skall klara av fukt och vind 

E. Lampan skall vara lagom dyr 

F. Enkel att montera 

I denna rangordning graderade vi de olika funktionerna.  

6.1.2 Energiförsörjning 
Vi var till en början inställda på att lamporna skulle vara försörjda av en kombination av solceller 

och batteri. Vi tog fram beräkningar för hur mycket solcellerna i varierande storlek och batteriet 

skulle kunna generera ström på ett år. Vi jämförde även detta med hur mycket ström lamporna drog 

per år. 29 Efter kapacitetsberäkningarna kom vi dock fram till att solcellerna i nuläget ej klarar av att 

leverera tillräckligt med ström för ett år till lamporna vi valt. Detta mycket eftersom solcellerna inte 

blir tillräckligt laddade under vintermånaderna.  

”Kristallina solceller” är den mest effektiva typen av solceller och det finns två typer av kristallina 

solceller:30 

Poly kristallina solceller: 
Typiskt för poly-kristallina solceller är att de är något mindre effektiva än mono-kristallina celler, 

men de har också lägre tillverknings-och inköpskostnader. Poly-kristallina solceller är gjorda av att 

ett antal kiselkristaller smälts ner till ett stort ark och sedan skärs de till individuella skivor.  

Monokristallina solceller: 
Mono-kristallina solceller är den mest effektiva typen av solceller på marknaden och används i 

dagens bästa solpaneler. Varje monokristallin cell är tillverkad av en enda kiselkristall och har en 

högre kostnad för att tillverka och köpa jämfört med alla andra typer av solceller, inklusive poly-

kristallina solceller. 

 

6.1.3 Stege – utformning 
Under framtagningen av lejdaren har vi jobbat med olika koncept som konstruktionsmässigt, visuellt 

och praktiskt kunna motsvara de kraven vi har haft på lejdaren. Vi har haft många koncept som vi 

från en början trott skulle kunnat uppfylla de krav vi satt. Men på grund av 

produktionsförutsättningar och konstruktions krav har vi fått arbeta om koncepten. För varje 

koncept vi har gjort är det dock alltid något från det konceptet som vi har tagit med oss till det nya 

                                                 
29 Se bilaga 04 för exakta kapacitetsberäkningar. 
30 http://skaffasolcell.se/index.php/olika-typer-av-solceller/ 
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konceptet. När vi sedan kom fram till det slutgiltiga konceptet så kan vi som varit med i processen 

se olika idéer från de tidiga koncepten som vi lyckats integrera i den slutgiltiga lösningen. Vi har 

alltså varje gång tagit det bästa från varje idé till en ny. I och med denna regelbundna omarbetning 

har vi fått fram ett koncept som är lätt att tillverka och som ser snyggt ut.  

6.1.4 Stege – Montering till kaj 
I det första konceptet vi visade för HGF hade vi en tanke om hur monteringen till kajen skulle se ut. 

Men eftersom produktionsmetoden till det konceptet skulle bli onödigt dyr så försvann också 

lösningen till hur lejdaren skulle monteras till kaj. HGF’s Christian Kiks trodde dock att det inte 

skulle vara något problem att fixa detta vid ett senare tillfälle när lösningen på hur lejdaren ska se ut 

är fastställd. Vi lade således det åt sidan och tänkte inte på det förrän senare i projektet. Monteringen 

till kajen är mycket beroende på hur steget i lejdaren ser ut och var steget sitter fast i lejdaren. När vi 

ändrade från att steget skulle vara rektangulärt till cylindriskt blev det även naturligt att monteringen 

tog fördel av detta.  

6.2 Vald lösning 
Här presenterar vi lösningarna vi kom fram till för respektive kategori. 

6.2.1 Ljuskälla  
Vi hade till en början tagit fram en rad olika lampor som skulle kunnat fungera som ljuskälla.31 När 

vi ställde dem mot varandra och jämförde dem mot kraven vi hade, så valde vi tillslut Victor lampan 

från Optoga. Detta eftersom det är en ljusstark lampa som kan kopplas direkt in i ett vägguttag via 

en transformator. Ytterligare en viktig aspekt är att det är en färdig enhet som enkelt kan limmas på, 

den för ändamålet, designade handtagsdelen. På en del av de andra LED-lamporna vi hade beställt 

som var mycket mer energisnåla och betydligt billigare hade vi behövt någon som monterar ihop en 

bra lösning och sedan sätter fast produkten på lejdaren. I och med det extra arbetet är det mycket 

möjligt att det skulle bli en dyrare lösning trots billiga komponenter. En annan fördel med den LED-

lampa vi valde är att vi vet vilken kvalité vi får på produkten.  

  

6.2.2 Energiförsörjning 
Den lösningen vi valde till vår slutgiltiga prototyp när det gäller energiförsörjning är kabeldragning. 

Detta eftersom elförsörjning genom en kombination av batteri och solceller inte fungerade32. 

Solceller och batteri i kombination hade fungerat utmärkt om vi hade kunnat säkerställa att solcellen 

alltid hade varit riktad mot solen och att det hade varit ungefär lika mycket solljus som mörker. Men 

så fort det börjar bli mer mörker och solcellen blir riktad bort från solen sker det stora 

förminskningar i solcellens effektivitet. Det behövs då antingen större batteri eller större solceller. 

Oavsett vilket val så blir det dyrare när det är mindre ljus och mer mörker. Därför valdes då att låta 

                                                 
31 Se bilaga 05 för led-lamp-matris. 
32 Se bilaga 04 för kalkyl. 
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lejdaren bli försörjd av elektricitet från en väggkontakt. Annars hade vi inte kunnat säkerställa att 

stegen syns under hela natten, varje natt.  

6.2.3 Stege – utformning 
Lejdaren i sin helhet ser ut så här – 

 

Denna lösning bygger på exakt 5 olika parter  

 Stegdel 

 Handtagsdel utan lampa 

 Handtagsdel med lampa 

 Överdel vänster 

 Överdel höger 

Vår tanke var från början att ha så få olika parter som möjligt och att dessa går att kombinera för att 

göra en lejdare som passar kundens önskemål. Detta har vi lyckats med och lite oväntat upptäckte vi 

att de delar som vi har kan anpassas för att passa till flera marknader. Se bilaga 22, 23, 24, 25 för 

renderingar på färdigt koncept.  
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6.2.4 Stege – Montering till kaj 
Vi har idag ingen färdig lösning för hur monteringen till kaj ska ske men vi har gjort en 

upphängningsanordning till Utexpo för monteringen till ett bord. Även om det här konceptet inte 

hade fungerat till en kaj då det är för klent byggt så har vi ändå fått en del tankar om hur den färdiga 

lösningen ska se ut. Infästningen till bordet ser ut så här. Ni ser här att vi har satt vår gängskruv M10 

i metallen på båda sidorna. Gängskruven sitter sedan fast med två muttrar. Till monteringen till 

kajen tänker vi att vi använder M10 gängstången och sätter den i ett ställ som detta som kan 

anpassas till kajen. Se bilaga 26 för bild på färdig prototyp. 
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Resultat 
I resultatet visas vägen till den valda lösningen, idéer som övervägts visas tillsammans med den 

valda lösningen allt för att skildra arbetet fram till den valda lösningen. Vårt mål var att skapa en 

produkt HGF skulle uppskatta och anse framgångsrik (Evastina Björk & Stig Ottosson, 2007 

Aspects of consideration in product development research, Journal of Engineering Design, 18:3, 

205) 

 

 

7.1 Funktionsmodell 
För att utvärdera den valda lösningen för stegen tog vi fram en prototyp. Prototypen vi tog fram var i 

fullskala och demonstrerade alla funktioner som vi hade tänkt ut. GT Prototyper i Ystad tog fram 

prototypen i SLS material.33 Ett flexibelt material som är utomordentligt för prototyper. Med 

prototypen kunde vi visa upp hela vårt koncept som vi har arbetat fram för HGF.  

 
  

                                                 
33 Se bilaga 08 för offerten från GT Prototyper 
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7.2 Vald lösning 
Följande grafik visar vägen fram till lösningen. Vi ser här att vi valde att inte fortsätta med 

Solcellslösningen, detta pga. solcellernas storlek. Se bilaga 05 för kapacitetsberäkning. Vid val av 

lampa prövade vi olika lampor, det blev tillslut Victor lampan som passade bäst. Själva utformandet 

av lejdaren har vi använt oss av olika koncept och gått från koncept till koncept för att komma fram 

till den slutgiltiga lösningen. Varje koncept vi har haft har lärt oss något som vi har kunnat ta med 

till det nästa konceptet. Se bilaga 05 för ytterligare bilder på lampor.  

 

 
I bilden ovan ser vi vilka lösningar som vi inte gick vidare med och vilken lösning vi till slut valde.  
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7.3 Montering 
När det kommer till montering är det upp till HGF hur de skall lösa detta. Vi tog fram ett prisförslag 

från Samhall hur mycket detta skulle kunna kosta34.  

7.4 Parter till stegen 
Ett av målen när vi utformade stegen var att ha så få delar för lejdaren som möjligt. Eftersom HGF 

producerar gummidelar med formpress betyder det således att ju fler olika delar man producerar 

desto dyrare blir det. Ett koncept vi har jobbat mycket med från början till slut är att lejdaren består 

av ett set. Detta set duplicerar du för att få önskad längd du vill ha. Till vår lösning har vi exakt fem 

olika parter. Överdelen är i nuläget anpassad för industrihamnar, men vi har en tanke om att 

överdelen skall vara på ett annat sätt för marknaden för privatpersoner.  

7.5 SWOT 
Denna gjordes för att utvärdera produkten och se styrkor, svagheter, möjligheter och risker.  

 
 

Styrkor – HGF vill skapa en egen produktportfölj. Därav kommer HGF satsa mycket på denna 

produkt eftersom det är HGF’s första egna produkt och det är något de kan se en framtid för. Vår 

lejdare är även unik i sitt slag och det finns inget liknande på marknaden, den kommer att rädda liv. 

 

Svagheter – HGF har aldrig sålt en egen produkt tidigare. Hur de skall kunna förmedla en egen 

produkt och få ut den till kunden är en situation för HGF som de inte har ställts inför tidigare. 

 

                                                 
34 Se bilaga 02 för monteringsskiss. 
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Möjligheter – Lagstiftningen för lejdare är i nuläget inte så hård. Vi ser en möjlighet om vi gör en 

produkt som uppfyller vissa krav och funktioner att det kan bli en ny standard som vi inför i och 

med vår produkt. 

 

Hot – Det är en relativt liten marknad som vi agerar inom för vår produkt. Möjligen är marknaden 

mättad, det finns få aktörer på denna marknad och dessa aktörer är således specialiserade på de 

produkter som finns för marknaden. 

 

7.5.1 Slutsats av SWOT 
Vi gjorde en SWOT-analys på den färdiga lejdaren för att få reda på hur framtiden kan se ut. Detta 

gör man för att ligga steget före på de områden som kan påverka produkten negativt samt för att det 

på ett enkelt sett ska synas vilka styrkor produkten har och hur väl de matchar möjligheterna.  

Vi har dragit följande slutsatser från SWOT- analysen: 
Lejdaren har sin styrka i sin flexibilitet och den enkla processen för att tillverka lejdaren. Samt att 

den är synlig dygnet runt, året om med hjälp av en utstickande färg och LED-teknik på kvällar och 

nätter. Lejdaren är dock en ny produkt inom ett nytt område för HGF att tillverka och diverse 

problem kan uppstå innan tillverkningsprocessen har kommit igång ordentligt. Infästningspunkterna 

mellan kaj och stege återstår att lösas och det är möjligt att det kan bli flera olika typer av 

infästningstyper beroende på hur kajen ser ut. 

De möjligheter som finns för stegen är att det blir hårdare krav från till exempel arbetsmiljöverket 

eller MSB angående synlighet dygnet runt eftersom det med den här lejdaren är möjligt till en rimlig 

kostnad. Likväl som nya krav på lejdare från arbetsmiljöverket eller MSB skulle kunna vara positiva 

kan de lika väl vara negativa. Men risken för detta anser inte vi skulle vara så stor.  

Det är en liten specialiserad marknad med få konkurrenter och många lejdare är specialtillverkade 

till just den hamn som lejdaren används i. HGF vill komma in på denna specialiserade marknad och 

kommer förmodligen lyckas med hjälp av de andra marina produkter de vill börja tillverka.  

7.6 Prissättning och vinstberäkning 
Efter en diskussion med HGF kom vi fram till att det förmodligen kommer kosta runt 2500 kronor 

att tillverka en lejdare när produktionen kommit igång. Det är lite i överkant men eftersom alla 

material inte är bestämda, till exempel vilken typ av gummiblandning som ska vara i stegen så satte 

vi det tillverkningspriset för att täcka oväntade kostnader. När man producerar en lejdare kommer 

man använda sig av upp till fem olika parter, som vi har visat tidigare i rapporten. Priset för en 

lejdare beror på hur många parter man använder sig av. Det finns ett antal minimum parter för en 

lejdare två stegdelar, två handtagsdelar utan lampor och två handtagsdelar med lampor. Men om 

man vill ha en lejdare som skall gå ända ner till vattenytan behöver man kanske använda sig ett set 

med tre av dessa delar. Kostnaden för lejdaren kommer då bero på hur många delar man behöver. 

Priset blir då svårt att beräkna exakt för en lejdare. Man kan ta ett pris för de minimum delarna som 

behövs för 2000kr och att resten av delarna skall man ta ett pris per styck.  

 

De konkurrenter som finns på marknaden idag säljer sina lejdare för strax under 3000 kronor vilket 

gör att HGF skulle kunna ta samma pris. Men eftersom lejdaren vi har utvecklat tillsammans med 

HGF har fler funktioner då den syns i mörkret kan vi ta ett högre pris. Försäljningspriset för vår 

lejdare skulle kunna hamna runt 3500 kronor och det skulle i så fall ge oss ett täckningsbidrag på 

cirka 1000 kronor.  
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Break even kommer att nås efter 30 sålda enheter. Detta är uträknat med en uppstartskostnad på 

30000 kronor för till exempel verktyg. Därefter är det en tillverkningskostnad på 2500 kronor per 

lejdare och en inkomst på 3500 kronor per såld enhet.  

 

Pris för en lejdare – 2500kr  
Priset beror på hur många parter man använder sig av 
Pris för de minimum delarna som används – 2000kr 
+ Styckkostnad för resten av delarna 
Konkurrenters pris – 3000kr 
Försäljningspris för vår lejdare – 3500kr 
Täckningsbidrag – 1000kr 
Break-even – 30 sålda enheter. 
Uppstartskostnad – 30.000kr 
Tillverkningskostnad – 2500kr 
Inkomst – 3500 kr/såld-enhet.  
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Förenklad marknadsplan 
En förenklad marknadsplan upprättades för att möjliggöra en positionering av produkten på 

marknaden. Totalmarknaden för produkten består av alla Sveriges hamnar, fritidshamnar och 

hamnliknande miljöer.  
 

 

8.1 Nuläge och förutsättningar 
Marknaden för lejdare till industrihamnar är i dagsläget god. Det finns ett behov från hamnarna av 

bra produkter som underlättar livet och säkerheten i hamnmiljöer. När vi frågade människor som är 

aktiva inom hamn och sjöräddningsfrågor om vår produkt ställde de sig positivt i frågan. När vi tog 

upp frågan om varför det i nuläget inte finns lejdare med integrerad belysning fick vi dock blandade 

svar. Vi kom fram till att en stor anledning till varför det i nuläget ej finns en liknande produkt som 

vår på marknaden är att ingen aktör på marknaden har brytt sig om att ta fram en sådan lejdare. 

Kraven på säkerhet i Sveriges hamnar tror vi kommer att öka alltmer. Sverige har varit ett 

föregångsland när det gäller handikappanpassning och säkerheten i offentliga miljöer. Det som 

tidigare inte har haft några föreskrifter har sedan blivit standard efter att säkerhetsåtaganden har 

genomförts. Hamnmiljöer är utsatta platser när det gäller säkerhet eftersom det är lätt för olyckor att 

ske. Vi hoppas med vår produkt att det så småningom kommer att bli en standard för hamnar att ha 

räddningsvägar med integrerad belysning. 

8.2 Konkurrenssituation 
När det gäller för industrihamnar är Shoresafety’s35 lejdare den som dominerar marknaden. När vi 

kontaktade olika hamnar som just köpt in sina lejdare nämnde de att de använde sig av Shoresafety’s 

produkt. Ett av Shoresafety’s övertag är också att de har fler produkter som riktar sig till hamnar. 

När en hamn köper in en av deras lejdare är det stor chans att kunden väljer att köpa resten av den 

säkerhetsutrustning som behövs för att på så sätt få en paketlösning från ett företag.  

Vi anser dock att Shoresafety begär för mycket för deras lejdare som kostar 2800kr, priset kan dock 

gå ner vid köp av många stegar. Men denna förmån borde även vi kunna erbjuda när vi har lanserat 

vår lejdare. Det är många hamnar som är i behov av bra lejdare. Det vi anser är dock att det inte 

finns några lejdare idag som kan tillgodose deras behov. 

                                                 
35 http://www.shoresafety.se/ 
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8.3 Handlingsplan 
HGF kommer att sälja lejdaren tillsammans med andra produkter som kommer att komma inom de 

närmsta åren. Gemensamt för dessa produkter är att de är gjorda för den marina verksamheten. Detta 

är en ny marknad för HGF att börja producera produkter till. Detta eftersom HGF har som plan att 

skapa sig en egen produktportfölj för att inte behöva vara helt beroende av andra företag. HGF har 

uttryckt sig i att de förmodligen kommer börja sälja vår lejdare tillsammans med de andra 

produkterna via internet. Lejdaren kommer då säljas som en komplett enhet redan ihopsatt för att 

sedan kunna fästas i kajen. 

8.4 Patent och mönsterskydd 
En nyhetsgranskning gjordes tidigt i projektet för att ta reda på om det gick att få patent på lejdare 

med integrerad belysning. Vi kom då fram till att en lejdare med integrerad belysning inte är en 

tillräckligt stor nyhet då det redan finns vanliga stegar med belysning och lejdare. Att enbart slå ihop 

dessa två lösningarna räcker inte då en stege och lejdare är i stort sett samma sak. Däremot kom vi 

fram till att det går bra att ta mönsterskydd på vår typ av lejdare men det ger också ett smalare skydd 

mot intrång.  

Mot slutet av projektet när vi var mer säkra på hur lejdaren skulle se ut kom vi fram till att de 

förmodligen kommer gå att ta patent på den skyddande kåpan som sitter framför LED-lampan. Detta 

eftersom det är en speciell teknik och löser problemet med att skydda LED-lampan mot saltvatten 

och starkt solljus. Samt yttre påfrestningar i form av slag. Men detta är något som HGF får 

bestämma sig för om de vill göra när lejdaren är helt färdig. 
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Slutsatser och reflektioner 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som studien mynnat ut i. Det ges även personliga 

erfarenheter samt en kritisk granskning av projektet. 

 

 

9.1 Produkten 
Projektet inleddes av HGF med en önskan att utveckla en ny lejdare. Efter ett års examensarbete 

presenterades en lösning som vi är mycket stolta över. Det finns inget liknande på marknaden idag, 

vi har utvecklat en lösning HGF kan vara nöjda över, frågan är bara om marknaden är redo.  

Vi har alltså utvecklat en lejdare i gummi med integrerad belysning. Produktens längd går att 

anpassa till kundens behov. Om kunden vill ha en lejdare på två meter eller sju meter kan vi justera 

detta. Hur många lampor lejdaren ska ha kan vi också bestämma över men för tillfället är det att till 

två. Tack vare den modulbaserade lösningen kan vi även leverera lejdare som inte har den 

integrerade belysningen om det är vad kunden vill ha.  

Till en början var lejdaren tänkt att enbart vara just en lejdare för industrihamnar med möjlighet att 

passa i småbåtshamnar. Men i och med vår smarta lösning som bygger på olika parter kan vissa 

delar bytas ut för att passa på fler marknader. Dessa marknader kan vara gruvindustrin där det 

behövs steg för att komma upp till hytten i flera stora maskiner. Men eftersom det körs på mark som 

inte alltid är så jämn kan det hända att de nedersta stegen slår i en sten eller liknande och böjs om de 

är gjorda av metall. Är de gjorda av rep eller kätting så blir det jobbigt att komma upp då steget åker 

in under maskinen. Därför skulle en gummistege fungera bra eftersom den är flexibel nog att böjas 

tillbaka om man kör in i en sten. Men också styv nog för att inte åka in under maskinen. 

Vår förhoppning är att sätta en ny standard för hamnar runtom i Sverige och så småningom världen. 

Detta eftersom vi vill skapa en möjlighet för alla som håller på att drunkna att kunna hitta sin egen 

räddningsväg och på så sätt klara sig.  

9.2 Projektdiskussion 
I rollen som konsulter åt HGF för att ta fram denna produkt litade HGF väldigt mycket på vårt 

kunnande inom olika processer för att skapa en bra möjlighet till produktutveckling. HGF har under 

tidens gång aldrig satt någon deadline för när de velat ha olika moment klara och de har heller inte 

exakt lyft fram vad de velat ha utav projektet. Mycket har legat i våra händer på gott och ont. Det är 

positivt att inte ha alltför hårda avgränsningar för vad vi får göra och inte. Det gynnar den kreativa 

processen att inte begränsa sig i ett projekt som detta med tankar och regler om vad man inte får och 

inte får göra. Men möjligheterna för en produkt som vår begränsas naturligt sett på grund av HGF’s 

produktionsmetoder och materialbegränsningar som existerar. En person som har många års 

erfarenhet av gummiproduktion har således större kunnande inom vad som är möjligt att genomföra 

och vad som tekniskt sett inte går. Större delen av dialogen i projektet har skett mellan HGF’s Vd 

och projektgruppen. När vi nu tittar tillbaka på projektet har många av våra koncept och idéer som 

vi utvecklat inte varit möjliga att genomföra. Vi tror att detta hade kunnat förhindras om vi fått en 

djupare genomgång av gummiproduktionen och materialets begränsningar tidigare i projektet.  

Vi anser att projektet har varit framgångsrikt och lett till en prototyp med fina framtidsmöjligheter. 

När det gäller hur HGF uppfattar projektet har vi inte fått en helt klar bild av i vilken grad HGF 

tycker projektet är framgångsrikt. Men de har nämnt att de är nöjda med designen på lejdaren, men 

de vill själva se vad som går att ordna med batterier och solceller. Det har varit viss otydlighet i hur 

långt de har velat att vi ska arbeta med lejdaren och alla lösningar runt om eller om de hellre hade 

sett att vi hade koncentrerat oss mer på vissa delar för att göra bättre arbete där. Vid ett fortsatt 
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arbete skulle vi önska tydligare önskemål och krav från HGF’s sida och större transparens av HGF’s 

produktionsmöjligheter. Vi tror att det hade gynnat båda parter med större öppenhet i dialogen 

mellan parterna och ett närmare samarbete. 

Inför detta examensprojekt hade vi förhoppningar om ett gott samarbete mellan HGF och oss själva. 

Vi hoppades även att vi själva skulle få ut mycket av projektet och lyckas uppnå något som sedan 

kan föras vidare och som andra kan få nytta av. En stark fördel med att driva projektet i regi med 

HGF är att projektet då har en samarbetspartner för att föra projektet vidare. Vår förhoppning är att 

HGF lanserar produkten på marknaden inom en snar framtid. Ett års arbete är inom 

produktutvecklingssammanhang en relativ kort tid och vi anser att för de flesta projekt krävs det 

längre tid än så för att lansera en produkt. Detta med förutsättningar att gruppens storlek är lika stor 

som vår och att man jobbar heltid. Om vi hade drivit projektet i egen regi så hade det krävts av oss 

att vi driver projektet vidare efter examensprojektet för att projektet så småningom skulle bära frukt.  

Att någon tar över och driver detta vidare på HGF är något vi är väldigt glada över eftersom vi vet 

att vi har bidragit med en stor del i detta projekt och vi hoppas att det kommer bli en bra produkt i 

slutändan som man kan hitta i hamnar i stora delar av världen. Vår arbetsprocess kan karakteriseras 

som action research. Det vi har lärt oss under projektet är framförallt självförtroendet att ta egna 

beslut och göra avgörande val som för projektet vidare. Vid de olika valen av koncept har 

möjligheterna till en början sett oändliga tills de fått alltmer snävare och snävare ramar. Vi har fått 

känna på hur samarbetet med ett mellan-stort svenskt bolag kan se ut. HGF är ju ett starkt och 

framgångsrikt företag som har en ljus framtid framför sig. En av de sakerna vi fick känna på under 

samarbetet med HGF var hur de använde sig av de olika metoderna i DPD. När det gäller 

gummiproduktionen är HGF ett företag i världsklass. Dock så har de inte särskilt stor vana av att 

producera egna produkter. Det var många gånger vi fick själva komma fram till hur vi skulle göra i 

CAD och vi fick lära oss det mesta själva. Detta har varit mycket lärorikt. 

9.3 Projektets framtidsutsikter 
I dialogen med HGF har vi fått indikationer på att de är mycket nöjda med projektet och ser ljust för 

projektets framtid. Vi stämde av med HGF i slutet av projektet för att diskutera med dem vad de ser 

för framtida plan för projektet.  

Det vi kom fram till avslutningsvis var detta: 
 Projektet kommer att fortsätta

 Lansering och produktion av lejdaren inom en snar framtid

 Fortsatt utveckling av lejdaren och granskning av lejdarens olika användningsområden

Vi känner personligen att vi gjort det vi kunnat för projektet under en tidsperiod som vi haft. 

Projektet ledde fram till en attraktiv prototyp där vi är säkra över många av lejdarens funktioner. 

Målet var till en början att nå fram till en prototyp och det har vi även lyckats med. Vi känner dock 

att vi skulle ha kunnat nå längre med projektet om HGF hade varit mer drivande i projektet och 

engagerat sig i projektet. Om HGF tidigt hade satt mål och gett oss deadlines så skulle vi kunnat nå 

så långt som att få lejdaren klar för produktion. Den prototypen vi har i nuläget anser vi är klar för 

produktion men det krävs att man går igenom noggrant i de CAD-filer som finns och diskuterar om 

vi gjort allt vi kan för att få produkten så optimal som möjligt. Vid en sådan diskussion skulle vi 

kunnat se om det finns eventuella förbättringspotentialer och olika aspekter att ta upp innan vi 

trycker på knappen för massproduktion.  

Slutligen skulle vi säga att vi personligen har lärt oss mycket av projektet. Vi har fått erfarenhet från 

att leda och driva ett projekt. Ta fram en helt ny produkt för ett gummiföretag och kommunicera 

med människor med olika kompetens för att kunna driva projektet framåt. Processtekniker, Vd, 
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arbetare och service folk inom företaget. Dessa personer ser projektet från olika synvinklar men alla 

jobbar mot samma mål och det har således hjälpt oss att undvika något som kan vara självklara 

misstag på olika delar i processen. Vi tror att denna erfarenhet har gjort oss starkare och att till nästa 

projekt kommer vi vara med om att kunna använda oss av den kompetensen och de lärdomar som vi 

har lärt oss från detta projekt. Vi har även fått lärdomar och erfarenhet av att tillämpa olika metoder 

och teorier i praktiken. Projektet har gett oss arbetserfarenhet och projektet kan vi hänvisa till vid 

framtida anställningar.  
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01 Budget uppföljning  
När det gäller kostnader för lampor har vi köpt in olika lampor för att se om de varit passande eller 

ej. De totala utgifterna för olika prover av lampor går upp till - 550 kr. Vi har haft turen att få många 

prover av lampor av företaget Optoga från Arboga. När det gäller att testa dessa lampor har de valt 

att inte ta något betalt för dessa. Vid en lansering av produkten skulle de dock ta betalt för detta. 

Den lampan vi tycker passar bra för vårt projekt kostar 225kr styck. Vid stora upplagor går priset 

dock ner, då skulle vi kunna få dem till 150kr/styck. 

När det gäller vid prototyptillverkning, hade vi i tankarna att ta fram en prototyp för enskilda parter. 

Vi kollade med GT prototyper vad detta skulle kosta. De tog fram ett kostnadsförslag för det hela. 

Den tekniken de använder sig av vid prototyptillverkning heter SLS. Prototyperna går upp i pris ju 

mer material som går åt. Att till exempel ta fram hela prototypen skulle kosta lika mycket som det 

kostar för HGF att ta fram den i deras fabrik. När det gäller mindre parter är det desto mer 

fördelaktigt. Den möjligheten har inte HGF, vi skulle då kunna ta fram parter som kan användas 

som underlag för den slutgiltiga prototypen. Vi ville även ta fram en glasskiva som är till vår 

lampkonsol. Detta transparenta material går dock bara att ta fram genom SLA-teknik. Nackdelen 

med detta är att kostnaden för denna part skulle gå upp väldigt mycket. 

 

Kostnad för konsulter –  

Antal månader = 15/4 (15 arbetade veckor, 4 per månad) 

Lön = 30 000 

Antal personer = 2 

(15/4)*30000*2 = 225 000 
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02 Monteringsskiss – Samhall 
 

 
I detta monteringsförslag har vi 5 monteringsmoment som beräknas ta 12-15 minuter.  

Samhall tar betalt per styck för varje produkt som de monterar. Vid montering av säg 1500st 

produkter skulle de ta betalt styckvis för varje, priset skulle även gå ned något eftersom det är en 

hög kvantitet. 

80kr X 0.25 (15minuter) = 20kr / styck.  

1500 X 20 = 30.000kr – ( Avdrag – pga. Höga kvantiteter, 5000kr) = 25.000kr. 

Sammanfattningsvis kostar det 25.000kr vid en montering av 1500st produkter. I slutändan är det 

upp till HGF att bedöma om de vill ta hjälp av Samhall i detta ärende, eller låta HGF’s egna arbetare 

sköta monteringen.  
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03 GANTT-schema 

 

Här har vi GANTT-schemat som vi har gjort för vårt projekt.  
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04 Kapacitetsberäkning 
Amperetimme Batteri =; 

Ampere Lampa =; 

AmpereLampaPåEttÅr = AmpereLampa*12*365 

Livstid = AmpereTimmeBatteri/AmpereLampaPåEttÅr 

 

Kapacitet för en lampa: 

tid: 365 dagar x 12timmar: 4380 timmar 

total tid: 4380 x 10lampor: 43 800 timmar av elbehov. 

43 800 x 10ampere = totalt ström som behövs under året. 

 

Kapacitet för batteriet:  

35 V, 12ampere (eller liknande, specifikationer) 

räkna på hur lång tid den kan ge ström till 10 st. ampere lampor: 

Kommer vi se hur lång tid batteriet ger ström till 10 st. ampere lampor. 

 

Kapacitet för solceller: 

Specifikationer räkna på hur mycket ström solcellerna kan ge lamporna.  

Hur lång uppladdningstiden är etc. hur många dagar etc. 

 

Efter dessa beräkningar kan vi se vilken livslängd vårt paket har. 

En sensor kommer behövas för att strömmen skall bara ges under de 12 timmar på dygnet som 

ström behövs till lamporna. 

 

Det vi behöver från vår energikälla är el för våra lampor i minst ett år utan att man behöver byta ut 

någonting. 

 

Vi har lamporna som vi kan räkna på hur mycket el de kräver. Vi kan räkna på att de behöver el för 

belysning 8-10 timmar om dagen under de mörka timmarna på dygnet. Säg att vi har 10 lampor som 

drivs 10 timmar varje dag, i 365 dagar om året. Varje lampa behöver säg 10 ampere varje timma. 

Det multiplicerat med antal timmar varje dag gånger 365.  

 

Då får vi ut hur mycket el vår lampa kräver under 1 år. Vi har tänkt oss ha dels batterier och dels 

solceller som el källa. Vi kan räkna på hur mycket el batteriet räcker för en LED-lampa. Dividerat 

med så många lampor som vi kommer att ha. Då kan vi få ut hur lång tid batteriet kommer att räcka 

för våra lampor. Under 1 år kommer vi behöva 365 gånger 10 alltså 3650 timmar som lamporna 

kommer att kräva el. Vårt batteri kommer att kunna lysa upp lamporna ett tag. Men det krävs att 

solcellerna laddar upp batteriet för att det ska hålla mer än ett år. Vi kan räkna på solcellerna hur 

mycket el de kan tillföra till batteriet. Under dagen laddas batteriet då upp med hjälp av solcellerna. 

Då om batteriet har en kapacitet på en säg 1-2 veckor att lysa upp lamporna. Och solcellerna laddar 

upp batteriet varje vecka kommer denna hybrid variant fungera för oss.  

 

För att testa detta att våra beräkningar stämmer behöver vi köpa in lampor, batteri och solceller för 

att se om det fungerar.  
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05 Lampor 
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06 Parvis jämförelse – val av lampa 
 

De kraven vi hade när vi skulle välja lampa var – 

A. Lampan skall vara energisnål. 

B. Lampan skall ha rätt mått, (inte vara för stor) 

C. Vara tillräckligt synlig 

D. Lampan skall vara lagom dyr 

E. Skall klara av fukt och vind 

F. Enkel att montera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi såg sedan efter den parvisa jämförelsen vilka egenskaper som var viktigast för oss.  

Lampans storlek, att den inte var för stor och att den var energisnål var de punkterna som var 

absolut viktigast för oss. Sedan var hur synliga lamporna var och om den var fukt/vindtålig viktiga 

egenskaper. Priset var sedan den punkten som kom på en femte plats. Sist var hur enkel den var att 

monteras. 

  

A.Parametrar B. C. D.

Energisnål Storlek Synlig Pris Fukt/Vindtålig Enkel att montera Antal "+" Antal"-" B+C

Energisnål + - + + + 4 0 4

Storlek + + + + 4 0 4

A. Synlig + - + 2 1 3

Param Pris - + 1 0 1

Fukt/Vindtålig + 1 2 3

Enkel att montera 0 0 0

C. Antal "-" kolumn 0
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07 Work-break-down-structure 

 

 

  

Work break down structure

Räddningsstege

Lampor Solceller Batteri Konstruktion Skymningsreglage

Muller Licht G4

Muller Licht GU4

Narva 0.24W

Narva 0.6W

A-Bright AL

LED 10mm grön

LED 10mm gul

Felicia 1.3 W

Solarlabb

10 Watt

25 Watt

Blybatteri

Litiumbatteri

Timer

Skymningsrelä

Fästningspunkter

Kyl/Frysskador

Inre stöd - metall, kätting

IP-Skydd

Lampskydd

Elkabel

Sammankoppling



Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström 
   

 

41 

08 Ordererkännande från GT Prototyper 
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Ordernr

ORDERERKÄNNANDE 50132

Datum Kundnr

2014-05-07 1868

Leveransadress Fakturaadress

AB Halmstads Gummifabrik AB Halmstads Gummifabrik

Knäredsgatan 27 Knäredsgatan 27
302 50  HALMSTAD 302 50  HALMSTAD

Er handläggare Vår handläggare

Niclas Nilsson, 0411-297 54Love Gunnarsson

Leveranssätt Leveransvillkor Ert ordernr Lev. datum från GTP

2014-05-15Fritt YstadPosten Express/Expresspaket Mail 140507

DröjsmålsräntaBetalningsvillkor

30 dagar

SEKArt.nr Benämning Best Lev Rest Enh Apris  Belopp

008 SLS-prototyp, Polyamid PA2200 (PA12) 1 1 10.800,00 10.800,00
Ett paket innehållande:
2st lampdel1
2st lampdel1 (skala 1:7)
1st overdel-hoger
1st overdel-hoger (skala 1:7)
1st overdel-vanster
1st overdel-vanster (skala 1:7)
3st stegdel
3st stegdel (skala 1:7)
4st utanlampa
4st utanlampa (skala 1:7)

Anm. Modellerna tillverkas med 3mm godstjocklek.

010 Lackering bas (exkl spackel och puts) 1 1 1.900,00 1.900,00
Kulör: Gul, färgkod önskas vid ev beställning

Ert VAT nr.

Summa netto Fakt.avg Frakt Moms 25,00 % Öresavr TOTALT SEK

12.700,00

PlusGiro

Vänligen bet via Bankgiro

I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL 01 och tillägg Specialverktyg 99 Bankgiro

5015-6686

Postadress Telefon Fax Momsreg.nr/VAT-nr

GTP GT Prototyper AB +46 411 100 30 +46 411 100 33 SE556530842501

Metallgatan 7 Hemsida e-post

SE 271 39  YSTAD www.gtp.se info@gtp.se

15.875,00
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09 Intervju med Leif Karlborg 

 

Leif Karlborg var den som tog initiativ och startade livräddarskolan och livräddningsstationen i 

Tylösand 1960 och det är idag Nordens enda ideella livräddarskola.36 Karlborg har varit aktiv inom 

livräddningen i hela sitt yrkessamma liv. Idag är han pensionerad, men har fortfarande stort ansvar 

när det kommer till drift av livräddningsstationen i Tylösand. 

Fråga: Vad tror du om att ha en lejdare med integrerad belysning till industrihamnar? 
Leif Karlborg: Ja, det vore verkligen bra. Utrustning för livräddning måste synas. 

Fråga: Vad ser du för utveckling av marknaden för livräddningsprodukter till Sveriges 
hamnar? 
Leif Karlborg: Det bedrivs vissa utvecklingsprojekt men de kommer sällan ut på marknaden vilket 

jag tycker är synd. Vi har tagit på oss lite av en roll för att testa ny livräddarutrustning i Sverige här 

på stationen i Tylösand vilket gör att det ibland kommer ner ingenjörer som vill att vi testar nya 

idéer.  

Fråga: Finns det något bra sätt att få upp en person som ligger i vattnet med hjälp av en 
lejdare?  
Leif Karlborg: Nej, är personen medvetslös är det mycket svårt. Men är livräddaren stark nog och 

personen vid medvetande går det att klättra upp med denne på ryggen.  

Fråga: Har du hört talas om eller tror du att det finns någon bra lösning för att hjälpa en 
nödställd att klättra upp på lejdaren? 
Leif Karlborg: Jag har inte hört talas om något bra sätt för detta och jag tror att det är viktigare att 

det finns tillgängliga och väl synliga lejdare i första hand.  

Fråga: Vi har en ide om att lägga en medvetslös person vid stegen och sedan lyfta den i detta 
fallet böjbara stegen runt om personen så att denna får ligga i det U:et som bildas. Vad tror du 
om den idén? 
Leif Karlborg: Det fungerar inte om stegen inte är tillräckligt bred och även då trillar oftast den 

medvetslösa ner i vattnet igen.  

Fråga: Finns det något vi bör tänka på med tanke på väder och vind? 
Leif Karlborg: Ja, stegen behöver vara flexibel nog att kunna följa med islossningen en bit. Helt 

fasta lejdare tenderar att gå sönder vid den tiden på året. Men en i till exempel kätting klarar sig bra.  

                                                 
36 Källa - http://sv.wikipedia.org/wiki/Leif_Karlborg 
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10 Tidig skiss på lejdaren 

 

 

 

bild på tidig skiss  
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11 Tidig idéskiss på lejdaren 

 

Här är en tidig idéskiss på hur vi tänkte stegen skulle se ut, hur lamporna fungerar och hur kablaget 

dras. 
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12 Illustrativbild på lejdaren 

 

Denna illustrativabild använde vi till presentationen av slutet på första terminen. Här ges en bild av 

stegen framifrån och från sidan. Även hur stegen skulle se ut skalenligt bredvid en användare. 

Bilden användes sedan för att visa till intressenter av projektet. 
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13 Illustrativbild på lejdaren (kvällstid) 

 

Här är en illustrativbild på stegen kvällstid. I denna bild ser man tydligare hur lamporna är tänkta att 

se ut under dagens mörka timmar. Bilden är även tänkt att visa det viktiga med stegen, just det att 

när man har fallit ner i vattnet är det viktigt att kunna ta sig till räddningsvägen. 
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14 Marknadsföringsmaterial av lejdaren 

 

 

Detta material gjordes till deltidspresentation i slutet av första terminen. Materialet 

vidarebefordrades till HGF så att de kan använda materialet så som de vill. 
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15 Konstruktionsbilder 

 

Denna bild gjordes för att belysa hur vi menade med den inre konstruktionen av lejdaren. Materialet 

togs fram för att underlätta dialogen mellan oss och HGF.  
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16 Kättingdel 

 

Efter att ha fått denna produkt från HGF blev vi alltmer inställda på att den inre konstruktionen 

skulle vara uppbyggd av en kätting så som denna produkt. Produkten visar hur HGF vid tidigare 

produktion använt sig av kätting för att öka stabiliteten av en produkt.  
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17 Rörkoncept 

 

Detta var ett av de första MAD koncepten som vi visade för HGF. Konceptet blev snabbt kritiserat 

eftersom det inte skulle gå att genomföra produktionsmässigt. Lejdaren hålls upp med inre metallrör 

som håller upp konstruktionen. Detta skulle bli svårt för HGF att producera eftersom det skulle bli 

svårt att placera metallröret i mitten av konstruktionen. 
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18 Kättingkoncept 

 

Det här konceptet byggde vi på efter att ha sett kättingprodukten vi fick från HGF. 

Sammankopplingen är tänkt att vara som två öglor som går ihop. 
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19 Kopplingskonceptet 
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20 Stegdelskonceptet 

 

I detta koncept lyckades vi sätta sammankopplingen av de olika handtagen tillsammans med steget. 

De tidigare koncepten satte sammankopplingen av handtagen och själva steget på olika ställen, nu 

lyckades vi sammanföra det till ett samlat koncept. 
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21 Stegdelskoncept (Utvecklat) 

 

Efter att ha fått godkänt från HGF om det tidigare konceptet fortsatte vi att vidareutveckla 

konceptet. I detta koncept har vi även med plats för kabeldragningen, det spåret som går längs 

handtaget. Vi har även med lampkonsollen där lampan skall sitta. 
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22 Rendering på färdigt koncept (1) 

 

Här är en rendering på det färdiga konceptet. Här är lejdaren framifrån. Lejdaren är gul eftersom det 

ökar synligheten av lejdaren. 
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23 Rendering på färdigt koncept (2) 
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24 Rendering på färdigt koncept (3) 
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25 Rendering på färdigt koncept (4) 
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26 Bild på färdig prototyp 
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