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Förord 

 

Detta examensarbete inom maskinteknik har utförts på Cibes Lift AB i Gävle. 

Huvuduppgiften var att konstruera en ny miniatyrhiss för demonstrationsändamål av 

Cibes standardhiss, A5000. Arbetet har varit givande och lärorikt där vi har kunnat 

tillämpa den kunskap vi erhållit under studietiden. Vi har även erhållit ny kunskap inom 

ämnen utanför maskiningenjörsprogrammets kurser.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Jens Hoffman på Cibes för den handledning och tekniska 

stöd som han givit oss genom arbetet, men även all personal på Cibes som har ställt upp 

på intervjuer. Likaså vill vi tacka vår handledare, Sören Sjöberg, som har handlett oss 

genom hela projektet. 

 

Dastan Saber och Filip von Thelemann 

Gävle, 16 oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Cibes Lift AB säljer personhissar och använder sig i nuläget av fullskaliga hissar för 

demonstration vid exempelvis mässor. Nu vill de ta fram en miniatyrhiss som kan 

underlätta arbetet vid demonstration av Cibes A5000 och även klara av demonstration 

av installation av skärmväggar vilket inte nu är möjligt med den fullskaliga hissen då 

skaderisken är stor och installationen är permanent av skärmväggarna med 

poppnitsförband. För att underlätta arbetet togs systematiska metoder fram för att få en 

klar bild över arbetets gång vilket började med en nulägesanalys av problemet för att 

senare fördjupa sig i ämnet miniatyrmodeller med hjälp av en litteraturstudie. Sedan 

utfördes intervjuer och all data från arbetet sammanställdes och granskades med 

metoden kvalitetshuset för att skapa mätbara kriterier som kunde underlätta 

konceptförslagen och konstruktionsfasen även en riskanalys gjordes med hänsyn till att 

konstruera en säker produkt. När sedan koncepten var klara valdes ett av dem ut av 

Cibes för att sedan konstruktionen av hissen bröts ner i moduler för att arbetet skulle 

kunna enkelt fördelas. Resultatet av arbetet är en konstruktion av en miniatyrhiss i skala 

1:3 som klarar av demonstration av drift mellan två våningar och visning av 

draganordningen samt installation av en skärmvägg. Konstruktionens hållfasthet är 

beräknad för möjlig personpåverkan som miniatyrmodellen kan utsättas för. Och en 

riskanalys genomfördes för att underlätta konstruktionen av en säker produkt. Något 

som arbetet skulle ha gynnats av är att den mer grundläggande nulägesanalysen av 

konstruktionen skulle lagts i ett tidigare skede i arbetet för att underlätta tidsplaneringen 

och förutspå eventuell hjälp som kunde tänkas behövas eller kunskap som skulle kunna 

läras in innan arbetet påbörjades. 

  



 

 

 

Abstract  

 

Cibes Lift AB sells personal lifts and currently uses full-scale elevators for 

demonstration, for example at fairs. Now they want to come up with a mini-elevator 

that will facilitate the work of demonstrating the Cibes A5000 and also demonstrate the 

installation of screen walls, which is not possible with the full-scale elevator since the 

risk of accidents are high and the installation is permanent by pop rivets. In order to 

facilitate the work, systematic methods were developed to get a clear picture of the 

course of action, starting with a zero-state analysis of the problem to later immerse 

ourself in the subject of miniature models using a literature study. Subsequently, 

interviews and all data from the work were compiled and reviewed with the quality 

house method to create measurable criteria that could facilitate the draft proposals and 

the design phase. A risk analysis was also made with regard to constructing a safe 

product. Once the concepts were completed, one of them was chosen by Cibes. 

Forthgoing the construction of the elevator was broken down into modules to allow the 

work to be easily distributed. The result of the work is a construction of a 1:3 scale 

miniture lift that is capable of demonstrating operation between two floors and display 

the inner workings of liftsystem propulsions system and installation of a screen wall. 

The strength of the construction is calculated for the possible impact of a person that the 

miniature model can be subjected to. And a risk analysis was conducted to facilitate the 

construction of a safe product. Something that the project would have benefited from is 

that the zero-state analysis of the design would have been done at an earlier stage to 

facilitate scheduling and predict any help that might have been needed or knowledge 

that could be learned before work commenced. 
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Terminologi 
 

Tabell 1 beskriver alla beteckningar, storheter och enheter som har använts vid 

beräkningar under projektet. 

 
Tabell 1 beskriver termologin för formlernas storhet och enhet  

Beteckning Storhet Enhet 

F Kraft N 

A Tvärsnittsarea mm2 

E Elasticitetsmodul kN/mm2 

I Yttröghetsmomentet mm4 

L Längd mm 

σ Spänning N/mm2 

τ Spänning N/mm2 

b Bredd mm 

h Höjd mm 

µ  Friktionstal  

d1 Innerdiameter mm 

Hm Höjden på muttern mm 

v Hastighet m/s 

ω Vinkelhastighet Rad/s 

n Varvtal Varv/min 

M Vridmoment trapetsgänga Nm 

p Stigning mm 

ɲ Verkningsgrad  

C Axelavstånd mm 

B Faktor  

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Cibes Lift är en av världens största och äldsta tillverkare av lågfartshissar med cirka 200 

återförsäljare. Cibes grundades i Järbo 1947 med tillverkning av godshissar. I mitten av 60-talet 

lanserade Cibes första generationen av privata personhissar. 2012 flyttade Cibes huvudkontoret 

och fabriken till Gävle. Idag erbjuder de flera olika modeller av plattformshissar, kabinhissar 

och trapphissar.  

 

 

Idag använder Cibes en fullskalig hiss av den egna 

modellen, A5000 (se figur 1), för att demonstrera dess 

funktioner vid exempelvis mässor. Hissen är konstruerad för 

enkel och snabb installation, vilket är en av produktens 

starka sidor som Cibes marknadsför sig på. 

 

I nuläget hindrar den fullskaliga hissen demonstration av 

installation då hissen bara är godkänd för hisstekniker vid 

installation på grund av bland annat tunga lyft, klämrisk och 

fallrisk som kan medföra allvarliga personskador. Även 

större delen av konstruktionen är ihopsatt av popnitar vilket 

hindrar att repetitiv demonstration av hissen.  

Driftanordningen är skymd vilket gör det svårt att visa hur 

motorn, skruven och muttern samspelar med varandra. 

 

Av den anledningen vill Cibes ta fram en ny produkt 

(miniatyrhiss) som visar hissens fördelar vid installation och 

även hur drift och service fungerar. Därför behövs en ny 

konstruktion som klarar av de säkerhetskriterier som 

maskindirektivet och arbetsmiljöverket ställer vid bruk av 

obehöriga personer. Likaså behövs andra förband än nitar 

som lämpar sig bättre vid demontering.  Små detaljer i 

designen kan bli missvisande av den nya skalan, exempelvis 

handtag och tryckknappar och bör därför ses över för att 

behålla samma estetiska intryck som den fullskaliga hissen. 

 

 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet är att underlätta demonstration av hissens installation, drift och service för potentiella och 

nuvarande kunder. 

 

Målet är att utveckla en ny produkt i form av en miniatyrmodell för demonstrationsändamål av 

Cibes A5000. 

 

För att uppfylla målet måste följande två delmål nås. Första delmålet är att ta fram 

konceptförslag. Andra delmålet är en slutgiltig konstruktion som uppfyller kundkrav och 

säkerhetsföreskrifter. 

 

 

 

Figur 1 illusterar Cibes A5000 hiss med 

två fullplans dörrar. 

Figur 1 Cibes A5000 hiss med två 

fullplans dörrar. 
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1.3 Inledande frågeställningar 
 
För att uppnå syftet och målet ska följande frågeställningar besvaras under arbetsgång: 

 

• Vilken skala av Cibes A5000 lämpar sig bäst för ändamålen? 

 

- Hur utnyttjas miniatyrmodeller av andra hisstillverkare på marknaden? 

- Vilka aspekter på designen ska tas i hänsyn vid förminskning av hissen för att 

bibehålla samma estetiska intryck som den fullskaliga hissen? 

- Vilka demonstrationsmoment är viktigast för Cibes och återförsäljare? 

 

• Hur ska konstruktionen utföras för att följa maskindirektivet och arbetsmiljöverkets 

krav? 

 

- Vilka skaderisker finns vid användning av den nya produkten? 

- Hur kan skaderisker motverkas i den nya konstruktionen? 

 

 

• Hur ska hisschakt, kabinen och driftanordning omkonstrueras för repetitiv 

demonstration men samtidigt bibehålla samma utseende och funktion? 

- Vilka förband lämpar sig bäst vid ersättning av nitar vid installations moment? 

- Hur ska hissens drivning visas? 

- Hur ska service demonstreras? 

 

• Med vilka krafter påverkar personer den nya produkten vid demonstration och 

interaktion samt hur ska modellen konstrueras för att motverka krafterna? 

 

 

1.4 Krav och avgränsning 
 
Krav som ställs på den nya produkten är följande:  

 

• Maskindirektivet (AFS 2008:3) och arbetsmiljöverkets säkerhetskriterier måste följas. 

• Produkten ska användas för demonstration av installation, drift och servicefunktioner. 

• Produkten får inte skilja sig estetiskt eller missvisa installation och service av hiss 

A5000. 

• Produkten ska vara portabel med hjälp av en eller flera Europa pallar. 

• Hissen ska vara funktionell med samma knappfunktioner som den fullskaliga hissen 

eller möjligtvis med en utomstående konsol. 

 

Avgränsningar som ställs på produkten är följande: 

 

Demonstrationer för produkten avgränsas endast till 

• Installation av skärmvägg på en av hisschaktets väggsidor. 

• Synlig servicelucka för drivanordningen på hiss plattformens rygg. 

• Drift mellan två våningar. 

• Insyn till hela drivanordning på hissens baksida med motor, remdrift och 

trapetsskruv. 

 

Det elektriska systemet till belysning och konsol för drivningen görs av Cibes. 

Tillverkningsunderlaget avgränsas till ritningar och ingen kostnadskalkyl eller fullständigt 

underlag för produktion utförs. 
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1.5 Nulägesanalys – konstruktionens uppbyggnad  
 

Cibes hissmodell A5000s är uppbygg med över 1500 komponenter. Då analys av alla 

komponenter kräver mer tid än tillgängligt, har endast de viktigaste delarna som är 

synliga på konstruktionens uppbyggnad analyserats, nämligen stommen och 

plattformen.   

  

Stommen är uppbyggd med en bottenram, två gejderbalkar och två hörnprofiler, se figur 

2. Gejdrarna består av flera sektioner av bockade plåtprofiler som skruvas fast på 

bottenramen. På motsatta sida av gejderbalkarna skruvas två stycken hörnprofiler fast på 

bottenramen. Dessa tre komponenter bildar tillsammans hissens ram.   

 

 

 
Figur 2 Överskitsbild över stommens uppbyggnad med bottenram (1), gejderbalkar (2) och hörnprofiler (3). 

 

För att kunna montera skärmväggar måste skärmväggsfästen och skärmväggsprofiler 

popnitas fast på gejderbalkarna, se figur 3. När dessa har popnitas fast kan 

skärmväggarna skjutas in i skärmväggsprofilen och hörnprofilen och fästas med 

popnitar. 
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Figur 3 Ilustrerar montering av balkar och skärmvägar med popnitar, figuren till vänster är en förstoring av 

monteringsmomentet. Där numeringen står för gejderbalk (1),  skärmväggsfästen (2) , skärmväggsprofiler (3), hål 

förpoppnitar (4), skärmvägg (5) och popnitar (6). 

 

Problemet med denna montering är att skärmväggarna är fästa med popnitar, vilket 

innebär att hissen saknar demonstrationsmoment som visar den enkla installationen av 

skärmväggar och olika valmöjligheter på skärmväggar som går att byta vid intresse för 

Cibes potentiella kunder.  

 

Plattformen består av hissrygg och hissgolv. Dessa monteras ihop som en L-formad 

struktur. På baksidan av hissen rygg sitter driftanordningens alla komponenter som gör 

det möjligt att hissen kan sättas i rörelse, se figur 4. 

 

 

 
Figur 4 Till vänster ilustrerar figuren framsidan på plattformen och till höger baksidan på plattformen där 

numreringen står för hisssrygg (1), hissgolv (2), servicelucka (3) och driftanordningen på hissryggensbaksida (4). 

Hissens drivanordning är i nuläget skymd och kan endast ses genom en servicelucka 

från insidan av hissen. Detta förhindrar Cibes från att visa upp hur hissen arbetar under 

drift eftersom skaderiskerna höjs när serviceluckan står öppen.  
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1.6 Nulägesanalys – skaderisker vid montering enligt Cibes 

installationsmanual gällande hiss A5000 
 

Det finns många aspekter gällande säkerhet för både montören och för användaren som 

måste beaktas vid installation av hiss A5000. Hissen är tillverkad och avsedd för att 

enbart monteras på det sätt som förskrivs i Cibes monteringsanvisning. Vid modifiering 

av hissen eller avvikelse från föreskrifterna kan hissens funktion och säkerhet påverkas. 

Alla avvikelser eller förbikopplingar av säkerhetskomponenter ska dokumenteras och 

rapporteras till Cibes eller dess representant om varför givna instruktioner har frångåtts, 

för att kunna bedöma eventuella skaderisker.  

 

För att undvika krosskador ska montören stänga av huvudströmmen och låsa 

huvudbrytaren vid arbete under lyftplattan. Detta görs för att undvika risken att hissen 

startar neråt. Montören ska även spärra av arbetsplatsen, så att ingen obehörig kan 

komma in under lyftplattan. 

 

Monteringen är utformad så att hissen används som en del i själva arbetet, det vill säga 

att hissen kan användas som en lift vid installation av exempelvis skärmväggar. För att 

undvika personskador måste extra försiktighet iakttas vid montering eftersom hissens 

alla säkerhetsfunktioner är förbikopplade, förutom nödstopp och klämlister och 

tramplister.  

Vid exempelvis arbete under lyftplattan ska alltid säkerhetsstöttan vara utfälld för att 

undvika allvarliga klämskador. Vid montering av skärmväggar finns det en stor risk för 

fallolyckor, speciellt när plattformen befinner sig över befintliga schaktväggar. Vid 

sådana installationer måste extra försiktighet vidtas för att undvika fallolyckor. Vissa 

hisskomponenter är mycket tunga och kan orsaka personskador om de lyfts på ett 

osäkert sätt. Av den orsaken ska minst två personer utföra lyften av komponenterna med 

hjälp av lyftverktyg. Montering av hissen innebär arbete på hög höjd, där av finns det 

risk för fallande komponenter. Det är viktigt att säkerhetsställa att monterade detaljer är 

ordentligt säkrade så att de inte kan falla ned innan arbetet i hisschaktet påbörjas, även 

att inte arbete i hisschaktet utförs samtidigt som en annan person vistas nedanför i 

hisschaktet. Vid arbete i hisschaktet ska skyddshjälm användas samt skyddshandskar 

ska användas under hela monteringsarbetet. Vid kapning av profiler och schaktkassetter 

ska skyddsglasögon och hörselkåpor användas.  
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Beräkning av balkböjning  

 
Nedböjning av balkar där en sida är fast inspänd [1:29], se figur 5, beräknas enligt 

följande formel 

  

𝛿 =
𝐹∗𝐿3

3∗𝐸∗𝐼  
.  (ekv 1)  

 

 
Figur 5 Balkböjning (δ) av en balk med längden (L) på balken och till höger det konstanta tvärsnittet på balken som 

utsätts för en kraft (F i balkens ändpunkt). 

 

F är kraften som läggs på balken, L är ursprungslängden på balken, E är 

elasticitetsmodulen för materialet och I är yttröghetsmomentet i raka balkar med 

rektangulär form. Yttröghetsmomentet beräknas med enligt följande formel 

 

𝐼𝑥 =
𝑏∗ℎ3

12
.  (ekv 2) 

 

                                                       

b och h står för bredden respektive höjden på balken. 

 

2.2 Dragspänning och vridmoment 
 

Dragspänningen på exempelvis en balk, se figur 6, beräknas enligt följande formel 

[1:25].  

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
  (ekv 3)  

 

F är den kraft i Newton [N] som drar i balkens ändar och A är tvärsnittsarean [mm2]. 

 

 
Figur 6 En balk som utsätts för en dragande kraft F med tvärsnitts arean A. 
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Vridmomentet (M) som krävs för att lyfta tyngden (F) i en trapetsgänga, se figur 7 

beräknas enligt formeln nedan [1:24]. 

 

𝑀 =
𝐹∗𝑝

2∗𝜋∗ɲ∗1000
 (ekv 4) 

 

F är kraften i Newton, p är avståndet, i millimeter (där av delas täljaren också med 

gånger 1000 för att få vridmomentet i newtonmeter), mellan två gängtoppar och ɲ är 

verkningsgraden. 

 

 
Figur 7 En mutter som pressas upp för en trapetsskruv med hjälp av momentet (M) som bekämpar mutterns tyngd 

(F). (p) är avståndet mellan topparna på skruvens gängor. 

 

2.3 Skjuvspänning  
 

Skjuvning sker när en kropp påverkas av två lika stora krafter som är motriktade, se 

figur 8. Denna skjuvspänning (τ) beräknas enligt formel nedan [1:25]. 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
  (ekv 5) 

 

F är kraften i Newton och A är skjuvytan.  

 

 
Figur 8 En rundstång som utsätts för en skjuvspänning i tvärsnittet A mellan två plattjärn som dras i ändarna med 

kraften F. 

 

Medelskjuvpåkänning i skruvgängor på grund av axiella skruvkrafter som visas i figur 9 

beräknas enligt formeln nedan [2:264]. 

 

𝜏𝑣 =
𝐹𝑠

𝜋∗𝑑1∗𝐻𝑚
  (ekv 6) 

 

Fs är den axiella skruvkraften, d1 innerdiametern på gängan och Hm mutterns höjd. 
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Figur 9 Måtten i snittprofil för mutter och skruv namnsätts att kunna förstå hur skjuvpåkänninkarna i gängor 

beräknas med (ekv.6) där Hm är mutterns höjd, d1 är skruvens innerdiameter och d är skruvens ytterdiameter. 

 

2.4 Remlängd och axelavstånd för kuggremsdrifter 
 

Reslängden (L) mellan två hjulkuggar där C är axelavståndet mellan kugghjulen, se 

figur 10, beräknas enligt formel nedan [3]. 

 

 

 

𝐿 = 2 ∙ 𝐶 +
𝑡∙(𝑍1+𝑍2)

2
+

𝑡2∙(𝑍1−𝑍2)

𝜋2∙4∙𝐶
                                 (ekv 7) 

 

 
 
Figur 10 En förenklad bild över kuggremsdrift där C står för axelavstånd och Z1 och Z2 står för antal kuggar. 

 

C är önskad axelavstånd, t är kuggdelning och Z1 och Z2 är kuggantal för kuggremhjul. 

 

Axelavstånd (C) beräknas med följande två formler där B är en utbrytning ur (ekv.8)[3]. 

 

𝐶 =
𝐵∙√𝐵2−2∙

𝑡2∙(𝑍1−𝑍2)

𝜋2

4
  (ekv 8) 

 

                                           𝐵 = 𝐿 −
𝑡∙(𝑍1+𝑍2)

2
                       (ekv 9) 

 

2.5 Nedböjning av rektangulär platta med jämnt fördelad last 
 

Vid en jämnt fördelad last över en rektangulär platta får plattan en dubbelkrökt form då 

materialet är elastiskt, se figur 11. Nedböjningen av plattan beräknas enligt formeln 

nedan [1:39]. 

 

𝑓 =
𝑃∗𝑏4

𝐸∗ℎ3   (ekv.10) 
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Figur 11 Nedböjning f i fritt upplagd rektangulär platta påverkad av jämnt fördelad last P över ytan 2a*2b på en 

platta med tjockleken h. 

 

2.6 Studie av miniatyrmodeller, prototyputveckling med virtuell verklighet, 

kundanpassande metoder 

2.6.1 Aspekter som bör tas i hänsyn vid nedskalning av konstruktioner 

 

Blomstad och Elander [4] skriver i sin avhandling att hänsyn till konstruktionens 

dimensioner bör iakttas för att bibehålla rätt fysisk känsla och estetiska tilltalande. Detta 

för att efterlikna den verkliga konstruktionen, av exempelvis väggar, lister och 

tryckknappar. Konstruktionens delar, som exempelvis de tunna väggarna kan inte 

fysiskt sätt förminskas till samma skala som hela konstruktionen då de redan kan vara 

några millimeter i tjocklek. Ihålliga delar kan likaså vara svåra att förminska, de kan 

istället tillverkas solida för att bibehålla samma karaktär som den fullskaliga 

byggnaden. Designdetaljer som exempelvis lister och knappar kan helt tas bort eller 

användas i anpassad skala då de kan bli mindre än någon millimeter och därför inte 

kunna representera produkten på ett estetiskt tilltalande sätt.  

Detta styrker även Urbanic [5] och Stokes [6] i sina arbeten där de skriver att små 

detaljer kan justeras en aning eller plockas bort helt om det inte riktigt kan representera 

den fullskaliga modellen. Däremot beskriver Emori och Schuring [7] att nedskalning av 

en modell kan vara problematiskt angående de skillnader i kraftpåverkan som 

miniatyren utsätts för och kan inte lösas med en enkel formel utan ses som en konst att 

bemästra. 

 

  

2.6.2 Användandet av virtuell verklighet vid prototyputveckling 

 

Virtuell verklighet undersöktes med hjälp av en ”Oculus rift” [8] för att underlätta 

avsyning av koncept, men även för att se om de frambringar samma känsla av hissen i 

den nya skalan. En Oculus rift är speciella glasögon med visande skärm som projicerar 

en tredimensionell värld med upp till 100 graders synfält och är så kallade VR-

glasögon, vilket är ett bra verktyg för okulär besiktning av cad samanställningar av 
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modeller i skala 1:1 enligt [9]. Och i dagens läge är virtuell verklighet ett relativt nytt 

verktyg då de första allmänna utvecklingsenheterna kom ut runt 2012 och den första 

kommersiella produkten släpptes 2016 [8]. 

 Även detta stämmer in med professionell 3D modulering för konstruktörer i virtuell 

verklighet jämfört med vanliga CAD program så som AUTODESK Inventor eller Solid 

Works då de nuvarande program inte tidseffektivt kan utnyttjas till fullo då de bygger 

på modulering från 2d skisser till 3d modeller. Detta resulterar att 3d modeller först 

moduleras vid en vanlig datorskärm för att sedan beskådas med VR-glasögon. Detta blir 

problematiskt vid modellering i virtuell verklighet där bilden inte är platt utan upplevs 

som en tredimensionell värld och momentet att manuellt föra 3D modeller från 2D 

skärmar till anpassade VR-glasögon är tidsödande i nuläget [9], då inga anpassade 

program för konstruktion i virtuell verklighet finns tillgängliga för allmänheten, detta är 

baserat på Oculus produktkatalog [10]. Så i dagens läge finns bara skulpturprogram 

såsom Oculus Medium [11] eller Mindesk [12] där man med hjälp av speciella 

handkontroller som kan läsa av handrörelser för att sedan föra in de i den virtuella 

verkligheten och man på fri hand ritar eller placera ut eventuella former för skisser som 

exempelvis figurer och byggnader samtidigt som man befinner sig i den virtuella 

världen de moduleras i. Men detta anses värdefullt då man kan beskåda modellerna 

prototypen i skala 1:1 och få en känsla av produktens utseende. Detta skulle inte vara 

möjligt med en vanlig datorskärm, vilket framgick i en avhandling som gjordes 2017 

[13]. Och för att kringgå dessa brister och använda de traditionella CAD programmen 

på marknaden får man använda sig av en kombination av CAD program och 

spelmotorer som exempelvis Unity3D för simulering i VR av CAD modeller men dock 

krävs en viss vana av programmen, dessa kunskaper går enkelt att få med hjälp av 

guider på “youtube” vilket framgick av arbetet. 

2.6.3 Kundanpassade metoder och kartläggning 

 

AGPS (adaptive generic product structure) är en metod som Brière-Côté et al [14] 

skapade, där syftet är att både konstruktionskostnader och ledtider ska minskas vid 

kundanpassade produkter. Brière-Côté et al menar att det vid tillverkning av 

enstyckesproduktion gäller att börja med att rita upp produktens uppbyggnad i 

hierarkisk ordning för att kunna beskriva produktens planerade struktur. Detta medför 

att arbetsgången underlättas vid framtida kundönskemål om modifieringar av en 

produkt. 

 

 

Kartläggning av verksamhetens processer ger en bra bild över hur verksamheten 

fungerar och kan även leda till minskade kostnader och öka verksamhetens effektivitet 

[15]. Kartläggningen kan bidra med förståelse av processer och är en viktig del av 

Business Process Reengineering (BPR). BPR handlar om att dramatiskt förändra 

processer som används idag i verksamheten genom att ifrågasätta och ersätta de med 

nya. Michael Hammer [16] menar att ”reengineering” inte handlar om att ”lappa ihop” 

något, utan att ”Reengineering” innebär att man börjar om från början – från noll ”. 

Det vill säga med kartläggningen får du en större överblick för verksamhetens 

processer. Det gäller även att kartlägga processen från början för att få med hela 

verksamhetsprocessen och inte råka börja efter exempelvis en flaskhals i verksamheten. 

 

Hubert Österle [17] väljer att utrycka processens betydelse inom BPR på följande sätt: ” 

The process is the key to business engineering”, det vill säga genom att kartlägga 

verksamhetens process noggrant blir risken mindre att utvecklingsarbetet inriktar sig på 
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fel problem och skjuter förbi målet [18]. Michael Hammer [16] fastställer att om man 

ska lyckas med reengineering gäller det att angripa det tidigare projekt eller produkt 

från resultatet och arbeta vidare med kunden i fokus och jobba utifrån deras krav och 

önskemål. 

 

En viktig del för att ta fram en produkt med hög kvalitet är att förstå 

konstruktionsproblemet, det innebär att översätta kundens krav i en teknisk beskrivning 

av vad som behöver konstrueras. QFD (Quality Function Deployment), eller 

kundcentrerad planering på svenska, är en metod som har i syfte att sätta kundens 

önskemål i centrum och genom ett systematiskt sätt erhålla en hög 

konstruktionskvalitet. Fördelarna med metoden är att kundens röst blir hörd och den 

utvecklar specifikationer och mål för produkten utifrån kundens önskemål. [19] 

Kvalitetshuset är ett bra verktyg för att ta reda på om specifikationerna mäter sig med 

kundkraven, hur väl produkten står sig mot konkurrenterna och den framställer 

numeriska kriterier för vidareutveckling av produkten som är mätbara. Figur 12 visar 

upp kvalitetshusets uppbyggnad. [20]  

 

 
Figur 12 Kvalitetshusets uppbyggnad. 

Kvalitetshuset består av fem steg, där varje steg är viktig för konstruktionsutvecklingen. 

[21] Dessa steg beskrivs nedan:  

 

1. I vad-kolumnen beskrivs kundönskemålen. Detta göras oftast genom tre olika 

metoder, observationer, studier och fokusgrupper. Kundens önskemål och krav 

viktas beroende på hur viktig kunden anser att de är i förhållande till varandra. 

Viktningen sker på en skala 1–5, där 1 är mindre viktigt och 5 mycket viktigt. 

 

2. I hur-raden transformaseras kundens önskemål och krav till mer tekniska 

specifikationer. Dessa specifikationer är en översättning från kundens röst till 

ingenjörens röst för att göra kundens önskemål och krav mätbara.  

 

3. Vad mot hur-matrisen visar hur starkt sambandet är mellan kundens önskemål 

och de tekniska specifikationerna med hjälp av symboler och siffror. 

Konstruktörerna poäng sätter förhållandet mellan behov och produktens 

egenskaper. Vid ett starkt förhållande sätts nio poäng, medelstark tre poäng och 

för ett för svagt förhållande. 
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4. Hur mot hur-matrisen visar om de tekniska specifikationerna har en positiv 

(markeras med ett plustecken) eller negativ(markeras med ett minustecken) 

påverkan på varandra. Detta är ett bra sätt för att identifiera ifall de olika 

egenskaperna har en negativpåverkan på varandra i ett tidigt skede. 

 

5. Viktad relevans-raden sammansätter viktningen i steg ett och steg tre genom att 

multiplicera med varandra och räknas därefter samman. Detta visar vilka 

produktegenskaper som är viktigast för produkten. Relevansen kan presenteras i 

procentform. 

 

 

Vid jämförelser mellan olika konstruktionslösningar är en absolut utvärdering (VDI 

2225) en metod som kan användas. Metoden tillämpas genom att välja ut relevanta 

beslutskriterier. Kriterierna tilldelas en vikt, om de anses vara viktigare än de andra, 

vikten multipliceras sedan med poängsättningen. Beroende på hur väl de uppfyller ett 

specifikt kriterium poängsätts de från en skala noll till fyra. När samtliga förslag och 

kriterier har poängsatts räknas förslagens sammanlagda poäng ihop och divideras 

därefter med den möjliga maximala poängen. Ett förslag med en kvot över 0,8 är ett bra 

förslag som kan utvecklas vidare utan större förändringar. [21] 

 

2.7 Maskindirektivet (AFS 2008:3) och CE-märkning  
 

Nya produkter i form av maskiner som säljs på EU-marknaden måste CE-märkas, vilket 

innebär att maskinen ska överensstämma med EU-direktiven [22]. Först när den nya 

produkten är CE-märkt kan den säljas fritt inom europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) då produkten uppfyller de krav som ställs inom EU-direktiven 

och EU-förordningar.   

 
CE-märkning gäller i allmänhet följande förpliktelser: 

  

-  Att utföra en riskanalys av produkten. Vilka risker finns med den nya 

produkten? Hur stora är riskerna för människor, djur eller miljö? Kan 

tillverkaren tillämpa andra lösningar för att minimera riskerna enlig gällande 

lagstiftningen? 

 

- Det ska finnas en bruksanvisning på användarens språk, som tydliggör 

ändamålet för produktens användning, anvisningar för montage, 

manövrering och underhåll samt förbud och varningar.  

 

2.7.1 Mässor, utställningar och demonstrationer  

 

Företag som vill marknadsföra nya och innovativa produkter för att undersöka om 

produkten är intressanta för potentiella kunder har möjlighet att marknadsföra sådana 

produkter innan de inleder förförandet för bedömning av överensstämmelser. Detta 

gäller även när tillverkaren vill förvisa en produkt med vissa avlägsnade skydd eller 

skyddsanordningar, för att ge en klarare bild över produktens driftegenskaper.  
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I sådant fall måste produkten ha en synlig skylt (se figur 13) som klart visar att 

produkten inte finns att tillgå förrän den åstadkommits alla överstämmelser från 

direktiven. 

 

 
Figur 13 Exempel på hur en maskin ska skyltats när den inte har bringats i överenstämmelse med direktivet [22]. 

 

2.8 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och 

tillverkning av maskiner  
 

Vid konstruktion och tillverkning av en ny maskin är det konstruktörens ansvar att den 

nya maskinen inte påverkar det närliggande samhället. Genom att följa de 

grundläggande hälso-och säkerhetskraven som beskrivs [23] här nedan kan 

konstruktören eliminera eventuella risker som kan uppkomma för människan, djur och 

miljö. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven beskrivs i fyra allmänna principer. 

Den första principen gäller riskbedömning, nämligen att identifiera riskkällorna samt 

bedöma de risker som är sammankopplade med maskinen.  

Maskintillverkaren ska: 

 

- Fastställa maskinens gränser, det vill säga hur maskinen är avsedd att 

användas och förutsägbar felaktig användning. 

- Identifiera de riskkällor och risksituationerna i anslutning till dessa. 

- Bedöma hur allvarliga eventuella skador eller ohälsa kan bli och 

sannolikheten för att sådan skall uppkomma. 

- Utvärdera riskerna i syfte att fastställa om det krävs riskreducering i enligt 

med direktivets mål. 

- Eliminera riskkällorna eller minska riskerna genom skyddsåtgärder.  

 

Den andra allmänna principen gäller endast när en maskin ger upphov till riskkällor 

vid användning som tillverkaren eller dennes representant förutsett, eller under sådana 

onormala omständigheter som kan förutses. Under alla omständigheter gäller det att 

principerna för integration av säkerhet och skyldigheterna rörande märkning av 

maskiner och tillhandahållande av bruksanvisningar följs och tillämpas (se avsnitt 

3.3.1). 

 

Den tredje principen menat på att de fastställda hälso- och säkerhetskraven ska 

tillämpas. På grund av den allmänna tekniska utvecklingsnivån kan det vara omöjligt 

att uppfylla de mål som anges i kraven. Vid sådana fall ska maskinen konstrueras och 

tillverkas så nära målet som det går. 

 

Den fjärde principen anger att bilaga 1 har en allmän omfattning och gäller samtliga 

maskintyper. Där av är det viktigt att betrakta andra bilagor som behandlar mer 

specifika riskkällor också. 

  



 

17 

 

När konstruktören har gjort en riskbedömning av den nya maskinen enligt dessa fyra 

principer, ska maskinen konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet från 

riskbedömning. 

 

2.8.1 Integration av säkerhet  

 

När maskinen ger upphov till riskkällor måste konstruktören följa de säkerhets principer 

vid integration. Enligt AFS 2008:3 är principerna för integration av säkerhet är följande: 

 

1. Maskinerna ska konstrueras och tillverkas utan att medföra risk för personer vid 

användning och underhåll under maskinens hela livslängd.  

 

2. Vid val av metod ska tillverkaren tillämpa följande principer: 

 

- Risker ska så långt som möjligt undanröjas eller minskas. 

- Nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas för sådana risker som inte kan 

undanröjas. 

- Information till användaren angående kvarstående risker ska överlämnas 

samt ange om säkerskild utbildning eller om skyddsutrustning måste 

användas. 

  

3. Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande av 

bruksanvisning ska tillverkaren inte endast tänka på den avsedda användningen 

utan även den förutsebara felaktiga användningen. Det vill säga att maskinen ska 

vara konstruerad och tillverkad så att onormal användning förhindras om sådan 

användning ger upphov till risker.  

 

4. Konstruktören och tillverkaren ska ta hänsyn till nödvändiga eller förutsebart 

bruk av personlig skyddsutrustning för användaren. 

 

5. Alla specialutrustningar och alla tillbehör som krävs för att möjliggöra 

inställning, underhåll och användning på ett säkert sätt ska levereras tillsammans 

med maskinen.  

2.8.2 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar  

 

Vid borttagna skydd eller skyddsanordningar måste försiktighetsåtgärder vidtas, enligt 

internationella bestämmelser som genomför relevanta EU-direktiv om skydd av hälsa 

och säkerhet på arbetsplats. Detta för att säkerhetsställa förevisarens och publikens 

säkerhet vid utställningar eller demonstrationer. 

 

Skydd och skyddsanordningar finns av en anledning och därför är det väldigt viktigt att 

de inte kan kringgås eller tas bort av användaren. Detta för att skydd och 

skyddsanordningen fortfarande ska bibehålla sin huvudsakliga funktion det vill säga att 

minska riskerna för personskador. 

 

Skydd och skyddsanordningar skall 

 

- Vara robust tillverkade 
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- Sitta stadigt på plats, 

- Inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 

- Inte lätt att kringgås eller sättas ur funktion, 

- I minsta möjliga mån begränsa överblicken för användaren, 

- Möjliggöra nödvändiga installationer och underhåll utan att skyddet måste 

avlägsnas eller skyddsanordningen sättas ur funktion. 

 

 

Maskindirektivet skiljer mellan tre olika huvudtyper av skydd: fasta skydd, förreglande 

öppningsbara skydd, och inställbara skydd, de två förstnämnda beskrivs nedan: 

 

Fasta skydd ska inte gå att öppnas eller avlägsnas utan verktyg. Fästanordningen ska 

sitta kvar på maskinen när skydden demonteras för att undvika att den tappas bort. Om 

det område som är skyddat inte behöver underhållas eller demonstreras kan fasta skydd 

monteras permanent genom svetsning, nitning eller limning. 

 

Förreglande öppningsbara skydd ska förhindra att riskfyllda maskinfunktioner startar till 

dess att skydden är stängda och ge ett stopkommando när skyddet inte är stängt. Det 

skall även finnas en låsanordning som hindrar användaren att nå riskområdet innan 

maskinfunktionen har upphört just för att maskinens rörliga delar inte stannar direkt. 

 

Skyddsanordningar liknar kraven för förreglande öppningsbara skydd, eftersom de har 

samma syfte, nämligen skydda användaren att komma i kontakt med rörliga 

maskindelar innan de är i viloläge. 
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3 Metod och genomförande  
 

En arbetsmodell togs fram med utgångspunkt i en kundbaserad metod som innehåller 

kvalitetshuset, se figur 14. Modellen delas upp i två huvuddelar, förstudie och 

konstruktionsfas. Modellen utgår från ett stegvist arbetssätt, där första steget är att 

identifiera kundkraven som är grunden till nästa steg, kvalitetshuset och sedan vidare 

genom hela konstruktionsfasen. 

 

 
Figur 14 Beskriver arbetets gång under projektfasen från förstudie till färdigprodukt. 

 

Första steget i arbetsmodellen var att ta fram kundens krav på produkten, detta görs med 

den kvalitativa metoden intervjuer, på Cibes olika avdelningar. Under intervjun viktar 

kunden kraven beroende på hur viktiga de anser att de är för produkten. Detta gjordes 

för att identifiera kundens behov av produkten. Med hjälp av kundkraven skapas ett 

kvalitetshus som är ett bra verktyg för att underlätta den kundcentrerade metoden. Via 

kvalitetshuset transformeras kundkraven till tekniskt mätbara kriterier med målvärden 

på hur kundkraven ska uppfyllas. Utifrån denna analys tas konceptförslag fram och för 

att sedan presenteras för kunden. Om kunden har anmärkningar på förslagen förändras 

konceptet igen och presenteras ännu engång för kunden, tills ett godkännande fås av 

kunden. Det utvalda konceptet delas upp i moduler för att underlätta 

konstruktionsgenomförandet och arbetsfördelningen. I modulindelningen används 

hjälpverktyg för konstruktionen, VDI 2225 som hjälper till att utvärdera olika förslag 

som tas fram. Men även Autodesk Inventor används för att ta fram 3d modeller i CAD 

och ritningar sedan handberäkningar för att säkerställa att konstruktionen håller för sitt 

syfte. I konstruktionsfasens sista steg genomförs en riskanalys för att säkerställa att 

modellen är säker och inte ger upphov till nya skaderisker vid användning. 

Konstruktionen presenteras för kunden, där kunden fastställer om konstruktionen är 

godkänd.  

 

 

3.1 Kundkrav 
 

Vid en intervju med detta projekts handledare på Cibes, visades det att dom tidigare 

hade undersökt ifall om Cibes konkurrenter använder sig av miniatyrmodeller, de 

konstaterade att ingen av konkurrenterna använder miniatyrmodeller vid utställningar. 

Därmed gavs ingen uppskattning av vilken skala som är lämplig för miniatyrmodellen. 

Via intervjuer på produktutveckling-, support- och säljavdelningen på Cibes 

identifierades kundens förväntningar och behov på den nya modellen, för att senare i 
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projektet kunna identifiera den nya skalan. (se intervjufrågorna i bilaga 1). Följande 

krav kunde framställas genom intervjuerna:  

 

• Den nya modellen ska kunna visa upp hur motorn, muttern och skruven 

samspelar med varandra. 

• Skärmväggar ska vara kapabla till att demonstreras på och av.  

• Hissen ska kunna köras upp och ner. 

• Modellen ska kunna transporteras genom dörrar 

• Modellen ska ha en fulldörr och en halvdörr, dörrar ska kunna öppnas.  

• Modellen får inte skilja sig estetiskt. 

• Visa vart och hur underhållsarbeten utförs 

• En medellång person ska kunna se in i hissen ovanifrån. 

 

3.2 Kvalitetshuset och kravspecifikation 
 

Kvalitetshuset inleddes med en uppställning av kundens krav och önskemål. Dessa 

tilldelades en vikt mellan ett och fem där fem är viktigare än ett, som utfördes av 

kunden under intervjun, utifrån vad kunden ansågs vara viktigast på miniatyrmodellen. 

Resultatet sammanställdes i tabell 2. 

 
Tabell 1 Resultatet av kundkravens viktning. 

Kundens krav Viktning 

 Den nya modellen ska kunna visa upp hur motorn, muttern och skruven 

samspelar med varandra. 

4 

 Skärmväggar ska vara kapabla till att demonstreras på och av.  3 

 Hissen ska kunna köras upp och ner. 3 

 Modellen ska kunna transporteras genom dörrar 2 

 Modellen ska ha en fulldörr och en halvdörr, dörrar ska kunna öppnas.  5 

 Modellen får inte skilja sig estetiskt. 5 

 Visa vart och hur underhållsarbeten utförs 2 

 En medellång person på 175cm ska kunna se in i hissen ovanifrån. 3 

 

Genom att jämföra kraven och önskemålen med de tekniska kriterierna generades en 

bild över vilka kriterier som är viktigast. Resultatet av matrisen visas i figur 15. Under  

”vad?” beskrivs kundkraven och önskemålen, under ”Hur?” står tekniskt mätbara 

kriterier. Kvalitetshusets tak bildas genom att de tekniska kriterierna jämförs med 

varandra beroende på om de stärker (+) eller motverkar (-) varandra. I mitten av 

kvalitetshuset finns sambandsmatrisen (Vad mot Hur), den visar hur väl kundkraven 

och önskemålen överensstämmer med de mätbara kriterierna. Starkt samband definieras 

med en ifylld cirkel, medelstark med en ihålig cirkel och svagt med en triangel. Till 

höger om sambandsmatrisen definieras kundens viktning som sedan multipliceras med 

värdet för sambanden.  
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Figur 15 Projektets fullbordade kvalitetshus och målvärlden för den nya produkten. 

 

Det kriterium som är det viktigast för kunden är höjden på hissen. Kriteriet har ett starkt 

samband med synlig driftanordning (viktad 3), modellen ska kunna transporteras 

genom en dörr (viktad 5), modellen får inte skilja sig estetiskt mot den fullskaliga hissen 
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(viktad 5) och kunna se in i hissen ovanifrån (viktad 3) och även medelstarkt samband 

med hissen ska kunna köra upp/ner (viktad 4), skärmväggar ska kunna monteras på/av 

(viktad 3), kunna öppna/stänga dörrar (viktad 2) samt visa vart/hur underhållsarbeten 

utförs. Den sammanlagda summan för kriteriet gav 177 poäng, den sammanlagda 

summan för sambandsmatrisen blev 850 poäng, vilket gav kriteriet en vikt på 21 

procent. 

 

De tekniska kriterierna i takmatrisen jämfördes med varandra. Det visade att kriteriet 

höjden på hissen motverkas av kriterierna Vikt och insyn till driftanordningen, medan 

kriteriet antal våningar stärker kriteriet.  

 

Målvärden för de tekniska kriterierna specificeras längst ner i matrisen. Höjden på 

hissen och bredden på hissen har ett maxvärde av en höjd på 2200mm respektive bredd 

på 900 mm för att hissen ska kunna transporteras genom en standarddörr. Storleken på 

tryckknappar ska kunna ses från 1 m avstånd utan att den misstolkas för tryckknappar. 

Storlek på dörrhandtag ska kunna öppnas utan hjälpverktyg för att kunna få en verklig 

upplevelse. Vikten ska inte överskrida 25 kg eftersom det vid tunga lyft innebär högre 

risk för personskador [24]. Målvärdet för skalenligt monteringsförband är att alla 

synliga ska se likadana ut för att förmedla samma utseende som den fullskaliga hissen. 

Antal dörrar har fått värdet minst två dörrar eftersom hissen ska transporteras mellan 

två våningar, utifrån det får Antal våningar ett värde på minst två våningar. Antalet 

serviceluckor och Antalet löstagbara skärmväggar har fått ett värde på minst en 

servicelucka och en löstagbar skärmvägg för att kunna visa hur och vart 

underhållsarbeten utförs och hur skärmväggar monteras. Antalet komponenter i 

driftanordningen som ska synas har ett värde på 3 komponenter som ska visa hur 

anordningen arbetar.    

  

 

  3.3 Konceptmodeller 
 

Den fullskaliga hissen undersöktes i programmet unity3D med hjälp av VR glasögon 

Oculus rift för att skapa en verklig känsla över hissens storlek. Hissen skalades ner i 

samma program vilket resulterade i att tre konceptmodeller togs fram i enkla 

utformningar. Dessa utvecklades utifrån kundkraven och de tekniska kriterierna från 

kvalitetshuset. Unity3D gav en verklig syn över konceptmodellernas storlek, likväl om 

hissens komponenter är synliga och inte missvisande vid 1 meters avstånd. Alla tre 

koncept utvecklades med en max höjd på 1,5 m inklusive en plattform som modellen 

ska placeras på. Detta för att en person som är 1,75 m ska kunna se in hissen ovanifrån. 

Koncept 1(se figur 16, till vänster) utvecklades på skala 1:4,5. Modellen är placerad på 

ett bord med höjden 70 cm och modellen är 80 cm. Den totala höjden är 1.5 m. Koncept 

2 (figur 16, i mitten) har modellen skalats ner till 1:3. Pallen som modellen har placerats 

på har höjden 30 cm och höjden på modellen är 1,2 m. Koncept 3 (figur 16, till höger) 

har modellen skalats ner till 1:7. Höjden på modellen och bordet är 50 cm respektive 

100 cm.  
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Figur 16 De tre olika modell förslag som togs fram, i ordning från vänster i skala 1:4,5 , två i skala 1:3 och tre i 

skala 1:7. 

 

Dessa tre konceptmodeller presenterades för Cibes, där ledningsgruppen beslutade att 

modell 2 godkänns för vidareutveckling med motivering att modellen följer kraven och 

önskemålen samt att den anses passa bäst för ändamålet.  

 

3.4 Modulindelning 
 

Konstruktionen delades upp i fyra olika delar, vilka valdes till stomme, plattform, dörrar 

och skärmväggar. Nedan följer kraven på modulerna under respektive modul, se figur 

17. 

 

 
Figur 17 Modulindelningen av konstruktionen av miniatyrhissen. 

 

3.4.1 Stomme  

Med den nya skalan 1:3 kunde den nya stommen konstrueras. Den stommen består av 

en solid botten ram, två gejder balkar, två hörnprofilbalkar och skärmväggar. Eftersom 

stommen är bärande för konstruktionen beräknades ett riskscenario på balken mot 

böjning. Stommens svagaste del är B-sidan eftersom hörnprofilsbalkarna endast är fäst 

men en skruv. Hörnprofilbalken ska hålla för de möjliga påfrestningarna som balken 

kan utsättas för, exempelvis om en person lutar sig eller trycker mot balken. Med hjälp 

av en våg kunde belastningsfallet mättas upp. Två olika personer testade att luta sig över 

vågen som var placerad på 1,5 meter höjd detsamma som miniatyrhissen 
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I figur 18 har hörnprofilbalkarna och skärmväggen frilagts. För att väggen inte ska böja 

sig för mycket måste skärmväggen i sig vara styv nog att för att kunna ses som ett fast 

element då hörnprofilsbalkarna inte är tillräckligt styva och böjer sig. Skärmväggarna i 

sig har en total tillåten bredd på fyra millimeter för att dessa ska passa in i 

hörnprofilbakarna. Plexiglas har valts som material för skärmväggarna på B-sidan på 

hissen, detta för att kunna se in i hissen.  

 

 
Figur 18 Till vänster en vägg med balkar runtom och en frilagd skärmvägg i mitten och profilgenomskärning i 

horisontalplan till höger där höjden h är lika med bredden b. 

 

Tröghetsmomentet (Ix) beräknas enligt formel (ekv 2) nedan, där tjockleken (t) är 4 

millimeter och höjden (h) 490 millimeter vilket är lika med bredden b på skärmväggen. 

 

I𝑥 =
𝑡 ∗ ℎ3

12
 . 

 

Elmentalfallet för balkböjning (𝛿) beräknas enligt formel (ekv 1) nedan, där kraften (F) 

på hörnprofilsbalken är den kraft som ges från praktiska belastningsfall. Längden (L) 

och bredden (b) på skärmväggen är 1200 respektive 490 millimeter. Elasticitetsmodulen 

för plexiglas är 3300 mega Pascal. 

 

𝛿 =
𝐹 ∗ 𝐿3

3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥
. 

 

Balkarnas infästningar ses som konstruktionens svagaste punkter från konceptmodellen. 

Orsaken är då kraften F orsakar ett vridmoment som ger en dragande kraft (Fd) på balk 

ett i skruven och en skjuvande kraft (Fs) i balk två som skruven i balkens infästning 

måste klara av, se figur 19.  Eftersom infästningshålet för Skruven har en diameter på 4 

mm måste en lämplig M4 skruv beräknas.  
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Figur 19 Till vänster visar väggen utsatt för kraften F och de moment och motståndskrafter som uppstår till höger 

Friläggningen från figur 12 resulterade till en jämviktsekvation, enligt följande  

 

 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿 − 𝐹𝑑 ∗ 𝐵 = 0 

 

Med hjälp av jämviktsekvationen kan dragkraften (Fd) brytas ut.   

 

𝐹𝑑 =
𝐹 ∗ 𝐿

𝐵
. 

 

 

Med kraften Fd  känd togs den nominella spänningsarean för skruven [mm2] fram ur 

tabell. Dragspänningen i skruven beräknades med följande formel (ekv.3)   

 

𝜎 =
𝐹𝑑

𝐴
. 

 

 

Det andra fallet som skärmväggen troligen skulle utsättas för är om en person sitter och 

lutar sig emot skärmväggen med en utbredd kraft. Detta skulle resultera i en nedböjning 

(f). Vid ett sådant fall får inte nedböjningen bli för stor, eftersom detta kan leda till att 

skärmväggen riskerar att glida ur hörnprofilsbalken som löper runt hela skärmväggen 

med en ram på tre millimeter. På samma sätt som det tidigare nämnda riskscenariot 

uppmättes belastningsfallet med hjälp av en våg, där testerna utfördes genom att 

sittandes lutade sig mot vågen. Tillåten utböjning beräknas med enkel geometri för 

cirkelsegment. Nedböjningen får inte överskrida 33 millimeter eftersom skärmväggen 

riskerar då att glida ur karmarna på hörnprofilbalken. 

 

Nedböjningen av plexiglasväggen beräknas enligt formeln (ekv.10) nedan, där P är den 

utbredda lasten över skärmväggens area, b är halva bredden (245 mm) på skärmväggen, 

h är tjockleken (3 mm) på skärmväggen (se kap 2.5, figur 11) och E är 

elasticitetsmodulen för plexiglas.    
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𝑓 =
𝑃 ∗ 𝑏4

𝐸 ∗ ℎ3
 

 

 

Nästa steg är att uppfylla kundkravet ”skärmväggar ska kunna monteras av och på”. På 

hissens C-sida kommer fyra skärmväggar att sitta. Skärmväggarna skjuts in i 

hörnprofilerna samt gejder balkarna. De tre skärmväggarna längst ner limmas fast som 

fasta komponenter och kommer inte att kunna demonstreras på. Skärmväggen högst upp 

miniatyrmodellen kommer att sitta löst i profilerna. På detta vis kommer en skärmvägg 

att kunna monteras av och på för att visa installationen av skärmväggar och olika val på 

design av skärmväggar.  

3.4.2 Plattform och drivning 

 

Plattformen kommer att konstrueras som ett ”L” för att efterlikna den fullskaliga hissen. 

Hissryggen och hissgolvet kommer att konstrueras som ett stycke i materialet 

aluminium, se figur 4. Driftanordningen placeras på samma ställe som den fullskaliga 

hissen, nämligen på hissryggen.  

 

För att uppfylla kundkravet hissen ska kunna köras upp/ner, måste en ny motor, 

trapetsskruv och mutter tas fram som är lämplig för den nya skalan 1:3. För att kunna 

dimensionera den nya motorn behövs kännedom om hur snabbt plattformen ska köras 

och hur mycket motorn klara av att lyfta. En tänkbar åktid som tar 10 sekunder för 

plattformen att färdas mellan våningarna ansågs vara rimligt för att hinna se hur 

driftanordningen samspelar med varandra. Sträckan som plattformen ska färdas är 0,85 

meter, vilket resulterar till att hastigheten i vertikal riktning (Vy) blir 0,085 meter per 

sekund. Med stigningsvinkeln och stigningen känd beräknades rotationshastigheten ut 

(Vdm) (se figur 20) med hjälp av trigonometri enligt formeln nedan 

 

 

𝑉𝑑𝑚 =
𝑉𝑦

𝑡𝑎𝑛 ∝
. 

 

 
Figur 20 till vänster visar ett utbrett gängvarv för Tr14x4 och ett profilsnitt av skruven till höger med utsatta 

hastigheter för vertikal riktning Vy och rotationshastighets Vdm runt skruvens delningsdiameter dm. 

 

Med rotationshastigheten och medelanligganderadien för skruv och mutter (rdm) kända 

beräknas vinkelhastigheten ut enligt följande formel 
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𝜔 =
𝑉𝑑𝑚

𝑟𝑑𝑚
 

 

 

När vinkelhastighet är beräknat är nästa steg att beräkna varvtalet som den nya elmotorn 

ska ha. Cibes nuvarande drivning har en utväxling (u) 2:1 vilket även appliceras på 

miniatyrmodellen av estetiska skäl. Varvtalet (nm) beräknas enligt följande formel 

 

 

𝑛𝑚 =
𝑢 ∗ 𝜔 ∗ 30

𝜋
. 

 

Med hänsyn till varvtal och yttermåtten för motorn som syns i figur 13 söktes en så 

kraftfull elmotor som möjligt på 12 volt. Eftersom styrsystemet ska konstrueras utav 

Cibes egna konstruktörer, lämnas bara ett förslag på en motor som klarar av att köra 

hissen.  

 

 
Figur 21 Till vänster visas de yttermått drivningen har för elmotor, rem hjul och skruv till synes ska ha för att hålla 

skala 1:3 och till höger visas den valda 12 volts elmotor, se bilaga 2 för specifikation. 

 

 

För att beräkna vilken maxtyngd Fy som el-motor klarar av med en utväxling på 2:1 

används ekvation 4. I formeln används de kända värdena för stigning, p=4mm. 

Skruvens effektivitet är på ղ= 0,34 då friktionen är 0,2 mellan skruv och mutter, detta är 

taget från bilaga 2.  

 

𝑀 =
𝐹𝑦 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ ɲ ∙ 1000
 

 

𝐹𝑦 =
𝑀 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1000

𝑝
. 

 

3.4.3 Remhjul och rem 

Den fullskaliga hissen har två kilremmar till drivningen vilket blir problematiska att 

konstruera för montering i produktionen i skala 1:3, detta för att komponenterna blir 

väldigt små. Beslutet togs att använda sig av kuggremsdrift då det är mer förlåtande och 

inte kräver en exakt förspänning men däremot ett bestämt axelavstånd.  
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Kuggremshjulen var de komponenter som söktes först för att sedan välja en lämplig 

kuggrem som kan likna måtten till skalan 1:3 då remmar och Kuggremshjul tillverkas i 

standardlängder. Med önskat axelavstånd C på 64mm kan en snarlik remlängd, L, 

beräknas nedan med ekvation 7. 

 

𝐿 = 2 ∙ 𝐶 +
𝑡 ∙ (𝑍1 + 𝑍2)

2
+

𝑡2 ∙ (𝑍1 − 𝑍2)

𝜋2 ∙ 4 ∙ 𝐶
 

 

 

Utifrån remlängden beräknas axelavståndet för konstruktionen med nedanstående två 

ekvationer (ekv 9) och (ekv 8)  

 

 

𝐵 = 𝐿 −
𝑡 ∙ (𝑍1 + 𝑍2)

2
 

 

𝐶 =
𝐵 ∙ √𝐵2 − 2 ∙

𝑡2 ∙ (𝑍1 − 𝑍2)
𝜋2

4
. 

 

Med kända dimensioner och avstånd mellan komponenter anpassas konstruktionen 

kring dessa mått. 

 

3.4.4 Dörrar och tryckknappar 

 

För att produktionen inte skulle skilja sig estetiskt med den nuvarande hissen, valdes 

dörrar ur Cibes egna sortiment. De har många olika varianter av dörrar att välja mellan, 

exempelvis ståldörrar och aluminiumdörrar, där det finns möjlighet att exempelvis välja 

mellan olika handtag och storlek på glasruta. Som tidigare det nämnts är hissen A5000 

Cibes standardmodell och på grund av det valdes även Cibes standardståldörrar, A20 

(fulldörr) och A25 (halvdörr) till miniatyrmodellen, se figur 22 och bilaga 2. 

Dörrkarmen konstruerades exakt som Cibes A5000 med den nya skalan. Tjockleken på 

karmen är 20 millimeter, se bilaga 2. 

 

 
Figur 22 Hissdörr för nedre plan till vänster och halvdörr för övreplan til höger. 

 

För att uppfylla kundkravet att dörrar ska kunna öppnas och stängas, behövdes 

lämpliga gångjärn väljas som passar den nya skalan, 1:3. Tre olika förslag på gångjärn 
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som minimalt sticker ut ur karmen studerades. Det första förslaget var ett gångjärn i 

rostfritt stål, GN237.5. Det andra förslaget K1141_C i profilstål med förzinkade 

ståldelar. Det tredje förslaget GJ 30 i förzinkad eller rostfri kvalitet AISI 409 (materialet 

är magnetiskt och kan ytrosta) stålplåt. Gångjärnens infästningar, svängradie och mått 

studerades (se bilaga 2 för teknisk specifikation för gångjärnen) och utvärderades 

genom metoden VDI 2225, se tabell 3 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2 Resultatet av absoult utvärderingen VDI 2225 av de tre förslagen på gångjärn. 

N
u
m

m
er

 

Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska kriterier V
ik

t 
GN237.5 

30X30 

K1141_C GJ 30 

 
  

P
o
än

g
 (

1
–
3
) 

(P
o
än

g
 x

 v
ik

t)
 

P
o
än

g
 (

1
–
3
) 

(P
o
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g
 x

 v
ik

t)
 

P
o
än

g
 (

1
–
3
) 

(P
o
än

g
 x

 v
ik

t)
 

1 Infästning 2 3 6 2 4 3 6 

2 Svängradie 1 2 2 1 1 1 1 

3 Mått 2 2 4 0 0 0 0 

Total (T)  12    7 

Tekniskt betyg Bt, (𝐵𝑡 =
𝑇

𝑇𝑚𝑎𝑥
)  0,86  0,64  0,50 

 

Kommentarer 

 Måttet för 

stort. Utesluts 

Måttet är för 

stort. Utesluts. 

 

För att gångjärnen ska rymmas i dörrkarmen och dörren fick inte måttet överskrida 20 

millimeter när gångjärnet är stängt, GN237,5 har ett mått på 19 millimeter när 

gångjärnet är stängt men även en större svängradie än de två andra förslagen, vilket 

ligger till grund för betyget. GN237,5 fick ett totalbetyg på 0,86, viket överstiger teorins 

rekommenderade totalbetyg på 0,8 för att klassificeras som ett bra förslag.  

 

Tryckknappar konstruerades utseendemässigt utifrån Cibes nuvarande knappar i den 

nya skalan, dessa placerades på dörrkarmen. För att inte riskera att tryckknapparna blir 

för små i den nya skalan undersöktes tryckknapparna i Virtuell verklighet med en 

oculus rift, för att se att om knapparna kan ses från 1 meters avstånd i miniatyr skala 

utan att de missvisar sitt syfte. 
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3.5 Riskanalys 
 

För att säkerhetsställa att användaren inte skadar sig, samt att hissen håller för oväntade 

påfrestningar, utfördes en riskanalys med hänsyn till EN 81–41:2008. Mallen för 

riskanalysen är levererad av Cibes, se bilaga 3. 

 

4 Produktens slutliga design och egenskaper 
 

Det fastställda resultatet består av färdig konstruerad miniatyrmodell av Cibes 

standardhiss, A5000. Figur 23 visar den slutgiltiga sammanställningen av 

miniatyrhissens moduler. I kommande delkapitel kommer resultatet av miniatyrhissens 

moduler att presenteras.  

 

 
Figure 23 Sammaställningen av miniatyrhissen i isometriskvy med framsida till vänster och baksida till höger där 

drivning kan ses. 

 

4.1 Resultat av stommen  
 

Resultatet av stommen består av balkar och skärmväggar. Balkarna är konstruerade i 

aluminium och skärmväggarna är uppbyggd i laminat som består av aluminiumram och 

plexiglas. Tillsammans bildar de stommens skelett, se figur 24. 
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Figur 24 Ilustrerar balkarnas position till vänster och dess snitt profiler i mitten och till höger där A är de två 

smalabalkarna och B är de två breda balkarna. 

Två tänkbara riskscenarion beräknades som stommen kan råka utför då någon lutar sig 

mot miniatyrhissen med en kraft av 300 N vilket var det högsta värdet som gavs av de 

belastningsfall som praktiskt utfördes. Det första riskscenariot var på hörnprofilsbalken 

när skärmväggar sitter i, vilket syns i figur 18. För att säkerhetsställa att skärmväggen 

kan anses som ett stumt element beräknas först skärmväggens tröghetsmoment Ix med 

hjälp av ekvation 2 som syns i beräkningarna nedan 

 

4 ∗ 4903

12
= 39216333 𝑚𝑚4. 

 

Och härifrån med ekvation ett och skärmväggens tröghetsmoment beräknas väggens 

balkböjning till  

300 ∗ 12003

3 ∗ 3300 ∗ 39216333
= 1,33 𝑚𝑚. 

 

Detta resulterade i att B-sidan böjer sig 1,33 millimeter och då väggen är 1,5 meter hög 

anses då vara stum vid belastningar på 300 N vilket illustreras i figur 18. 

 

Dragspänning i skruven som uppstår vid fall ett blir väggelementets svagaste punkt och 

en extra stark M4 skruv med hållfastighets klass 12,9 valdes för 

hållfastighetsberäkningarna se figur 19 för illustration av fallet. Från jämviktekvationen 

löses dragkraften Fd ut 

𝐹𝑑 =
300 ∗ 1,2

0,490
= 735 𝑁. 

 

Sedan beräknas den nominella spänningen 𝜎 i skruven ut med med ekvation 3 till 

 

𝜎 =
735 

8,78
= 84 𝑀𝑃𝑎. 

 

Då blir späningen 84 mega Pascal vilket resulterar i att skruven har säkerhet 14 mot 

brott.  

 

Det andra riskscenariot beräknades på hur mycket en skärmvägg böjer sig inåt om en 

person vilar sig mot väggsidan och från de praktiska testerna framgick det även här till 

ett tryck mot väggen på 300 N. Då den tillåtna nedböjningen beräknats med enkel 
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geometri för cirkelsegment till max 33 millimeter sedan användes formel (ekv.10) för 

att se hur mycket plexiglasskivan nedböjning blir till 

 
300

1200 ∗ 490 ∗ 2454

3300 ∗ 33
= 21 𝑚𝑚. 

 

Med en nedböjning på 21 millimeter så ligger fortfarande väggskivan kvar i sina 

väggkarmar i balkarna.  

 

Den enkla utformningen av balkarna möjliggjorde att skärmväggarna enkelt kan skjutas 

in i profilen, se figur 25. 

 
 

 

4.2 Plattform och drivning 
 

För att vara lik plattformen som sitter i den fullskaliga hissen, bockades och formades 

ett aluminiumstycke som ett ”L”. Plattformen består av hissgolv och hissrygg. På 

hissryggen sitter drivningen som består av motor, skruv, mutter och rem, se figur 26. 

För att kunna beräkna drivningen och dimensionera val av motor valdes en trapetsskruv 

från samma tillverkare som Cibes köper in sina skruvar från. Den nya trapetsskruven 

valdes till Tr14x4 som är tre gånger mindre än den nuvarande trapetsskruven. 

Trapetsskruven har en gängstigning på fyra millimeter och stigningsvinkel på 6,03°.  

Och med en en vertikal hastighet på 0,085 meter per sekund då hissen färdas en våning 

på 10 sekunder vid en sträcka på 0,85 meter beräknas rotationshastigheten Vdm ut till 

 

𝑉𝑑𝑚 =
0,085

𝑡𝑎𝑛 6,03
= 0,805 𝑚/𝑠. 

 

Med rotationshastigheten och medelanligganderadien för skruv och mutter (rdm) kända 

beräknades vinkelhastigheten ut till 

Figur 25 Illustrerar demonstration av montering av skärmvägg 
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𝜔 =
0,805

6
= 134,11 𝑟𝑎𝑑/𝑆. 

 

Då Cibes utväxling 2:1 behålls av estetiska skäl så beräknades varvtalet motorn behöver 

ha för att köra sträckan mellan våningarna på tio sekunder nedan till 

 

𝑛𝑚 =
2 ∗ 134,11 ∗ 30

𝜋
= 2561,34 𝑟𝑝𝑚. 

 

Ett förslag till motor för hissen valdes den starkaste för beräkningarna utifrån varvtalet 

som behövs och de yttre dimensionerna för att ge samma estetiska uttryck se bilaga 2 på 

förslaget till motor. Elmotorn har ett nominellt vridmoment på C=0,147Nm och ett max 

varvtal på 2700varv/min. detta ger då en motor som klarar av att lyfta ett drivpaket och 

tyngd av plattform av 16kg (Fy=157 N) enligt ekvation 4 nedan 

 

𝐹𝑦 =
0,294 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ ɲ ∙ 1000

4
= 157𝑁 

 

De antalen kilogram blev godkänt då plattformen och driftanordningens vikt beräknades 

till cirka 3 kilogram med hjälp av Inventor. 

 

För att uppfylla kundkraven synlig driftanordning och visa vart/hur underhållsarbeten 

utförs är B- och D-sidan konstruerad som ett laminat bestående av tre millimeters tjockt 

plexiglas och 1 millimeters tjockt aluminium. Plexiglaset limmas fast på aluminiumet. 

B-sidan uppfyller kundkravet genom att visa vart serviceluckan sitter och D-sidan 

genom att visa hur underhållsarbeten utförs samt hur driftanordningen arbetar se figur 

25. 

 

 

 

 
Figur 26 Miniatyrmodellens plattform, framsida till vänster och baksida till höger med hela drivpaket synligt.  

Då beslutet av att använda kuggremsdrift istället för kilremmar togs i ett tidigt skede för 

att slippa konstruera spännare till kilremmen vilket skulle bli för tidsödande av estetiska 

skäl. Kuggremmar från Återförsäljaren Mekanex Maskin AB valdes då de har ett bra 

sortiment och en hjälpsam konfigurator för ändamålet på deras hemsidan. Utifrån 

måtten i figur 16 valdes det ur Mekanex Maskin ABs sortiment ut två kuggremshjul 

som gav en utväxling på 2:1. Dessa med Z1=18 och Z2=36 kuggar och en delning 

t=5mm. Med hjälp av ekvation 7 ges den exakta remlängden nedan. 
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𝐿 = 2 ∙ 64 +
5 ∙ (18 + 36)

2
+

52 ∙ (18 − 36)

𝜋2 ∙ 4 ∙ 64
= 266,21𝑚𝑚. 

 

Med känd teoretisk remlängd, valdes närmsta längd för rem på L=270mm. Utifrån det 

användes ekvationer (ekv 9) och (ekv 8) att beräkna det axelavstånd C den valda 

remmen behöver. 

𝐵 = 270 −
5 ∙ (18 + 36)

2
= 135𝑚𝑚 

 

𝐶 =
135 ∙ √1352 − 2 ∙

52 ∙ (18 − 36)
𝜋2

4
= 65,94𝑚𝑚. 

 

Se figur 26 för en bild av miniatyrhissens drivanordning. 

 

4.3 Dörrar och tryckknappar 
 

Cibes kundkrav på dörrarna var att dörrarna ska kunna öppnas och stängas och att 

miniatyrmodellen ska ha en fulldörr och en halvdörr. Cibes standardståldörrar A20 och 

A25 valdes och skalades ner till den nya skalan, 1:3. VDI 2225 resulterade i att det 

lämpligaste förslaget på gångjärn valdes, det vill säga gångjärn GN237.5 30x30 på 

grund av det fått högst betyg och hade minsta profil när dörren var stängd men även en 

lämplig svängradie då dörren öppnas. Figur 27 visar sammansättning av dörrar och 

dörrkarmar. 

 

I undersökning av skalmodellen i virtuell verklighet visade sig att tryckknapparna är 

fullt synliga och godkända för miniatyrshissen i skala 1:3. 

 

 
Figur 25 Miniatyrmodellens väggsida där dörrarna och dörrkarmar är sammansatta. 
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5 Diskussion och slutsats 
 

5.1 Resultatanalys 
 

Intervjuerna var starten på vad Cibes ville ha för produkt. Konceptmodellerna som 

framfördes till Cibes gav den nya skalan 1:3, detta möjliggjorde att miniatyrhissen 

kunde konstrueras med hänsyn till Cibes krav och önskemål. Miniatyrhissens totala 

höjd slutade på 1,2 meter, denna längd ansågs rimligt då Cibes är ett globalt företag som 

säljer hissar över hela världen med människor med olika längd. Beroende på vart i 

världen miniatyrhissen befinner sig kan längden justeras till den det som önskas, detta 

genom att enkelt byta pallen som miniatyrhissen står på, med en sådan lösning blir 

miniatyrmodellen anpassbar för världen över, vilket ger miniatyrmodellen en stark 

styrka. Miniatyrhissens bredd slutade på 0,528 meter, vilket möjliggör att hissen blir 

transportbar genom alla dörrar.   

 

Vid beräkningar av de två riskscenarion stommen kan utsättas för, konstaterades B-

sidan, som ansågs vara stommen svagaste del. B-sidan fick en utböjning på1,33 

millimeters, denna var liten i förhållandet till höjden på hissen och kraften som B-sidan 

utsätts för. Detta betraktades som att balken är styv nog för att den ska utgöra risk för 

operatören och åskådaren. Vid beräkning av skärmväggen när en person vilar sig mot 

skärmväggen, fick skärmväggen en utböjning på 21 millimeter, vilket betraktades som 

en större risk att skärmväggen ska glida ut ur balkarna. Kraften som mättes med hjälp 

av vågen kan visa fel värde, men eftersom flera mätningar utfördes uppfattades 

mätvärdena rimliga, då det inte var en stor spridning mellan dessa.   

 

Med hjälp av Inventor beräknades demonstrationsskärmväggens vikt till 1,2 kilogram 

vilket betraktades vara en bra vikt för inte orsaka skador på grund av tungalyft. Däremot 

finns det en risk att man skulle tappa skärmväggen på foten vilket kan medföra andra 

skador, detta måste man ha i åtanke när demonstrationer utförs på skärmväggar och 

skyddsskor bör användas för att miniatyrmodellen inte ska ge upphov till en ny 

riskkälla. 

 

5.2 Metodanalys 
 

Arbetsmodellen som togs fram i kapitel 3, där metoden kvalitetshuset, modulindelning 

och VDI 2225 användes, skall utgå ifrån litteraturstudien från kapitel 2. Intervjuerna gav 

den första företeelsen på vilken produkt Cibes ville ha, vilket var en bra grund för att få 

fram kundkrav och önskemålen de har på modellen som sedan kunde tillämpas i 

kvalitetshuset för att få fram tekniskt mätbara kriterier. Kvalitetshuset har varit en bra 

metod att använda eftersom den medför att en tolkning på hur kundkraven och 

önskemålen ska kunna uppnås. Däremot tar inte metoden hänsyn till hur mycket tid 

varje del tar att konstruera. Detta upptäcktes först under modulindelningen, att varje del 

kommer ta mer tid än planerat. Därför är det viktigt att göra en ny planering på hur lång 

tid varje modul tar. Modulindelningen har varit väldigt lönsam genom att ge en 

översiktsbild över arbetet, det har även hjälpt oss fördela arbetet då vi har kunnat 

angripa en varsin modul. Däremot har arbetet ibland stannat upp eftersom 

miniatyrhissens moduler påverkar varandra, vilket vi inte hade planerat. Detta kräver en 

planering på vilka moduler som påverkar varandra innan arbetet startas. 
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VDI 2225 användes för att ta fram gångjärn till dörrarna. Metoden har varit väldigt 

nyttigt då den har gett oss en grund på vad som passar miniatyrmodellen bäst och 

utifrån dessa grunder togs beslutet. Metoden medger även att ett förslag som får över 

0,80 i totalpoäng, är ett bra förslag. Det medförde tidsbesparingar över beslutet av vilket 

gångjärn som ska användas till miniatyrmodellen.  

En viktig sak att tänka på när VDI 2225 används är att vara systematiskt när 

poängsättningen görs, för att få ett rättvist resultat, vilket vi var när poängsättningen 

sattes. 

 

Under nulägesanalysen som utfördes på den fullskaliga hissen upptäcktes det att hissen 

har över 1500 komponenter. Att studera varje komponent skulle vara väldigt 

tidskrävande och skulle inte vara möjligt att utföra under den begränsade tidsperioden. 

Därmed undersöktes alternativa lösningar, vilket resulterade till vår litteraturstudie i 

kapitel 3 där ”reengineering” upptäcktes och ansåg vara en bra metod att använda. I ett 

tidigt stadie under arbetet ansåg vi att vi måste bygga hissen från grunden. Nackdelarna 

med denna metod är att det tar väldigt långt tid att först analysera vilka komponenter 

som är viktiga för att uppnå kundkraven och önskemålen, för att sedan börja konstruera 

komponenterna i Inventor. Därmed är det väldigt viktigt att planera och försöka 

uppskatta hur lång tid varje del kan ta att konstruera och att dela upp arbetsuppgifterna 

mellan varandra.  

 

5.3 Slutsats 
 

Syftet med projektet var att underlätta demonstration av hissens installation, drift och 

service för potentiella och nuvarande kunder. För att uppfylla syftet behövdes de 

inledande frågeställningarna besvaras. Följande slutsatser drogs av arbetet.    

 
För att kunna besvara den första frågan, ”Vilken skala av Cibes A5000 lämpar sig bäst 

för ändamålen?”, behövdes först underfrågorna besvaras. 

 

Hur utnyttjas miniatyrmodeller av andra hisstillverkare på marknaden? 

På kundkraven i kapitel 3.1 visades det att intervjun med projektets handledare på Cibes 

besvarade den första frågan. Handledaren hade tidigare undersökt om andra 

hisstillverkare använde sig av miniatyrhissar. Det visasade sig att ingen hisstillverkare 

använder sig av en miniatyrmodell för demonstrativa ändamål. Detta medförde ingen 

information om vilken skala som lämpar sig bäst för Cibes. 

 

Vilka aspekter på designen ska tas i hänsyn vid förminskning av hissen för att bibehålla 

samma estetiska intryck som den fullskaliga hissen? Litteraturstudien i kapitel 2.6 

medförde att det inte bara går att skala ner hissen hur som helst, utan här måste varje 

komponent tas i hänsyn för att bibehålla rätt fysisk känsla och estetiskt tilltalande. Detta 

medförde att de små delarna som konstruerades under konstruktionsfasen iakttogs med 

hjälp av ”Oculus rift” för att kontrollera att miniatyrmodellen fortfarande förmedlar 

samma känsla och estetiska tilltalande.   

 

Vilka demonstrationsmoment är viktigast för Cibes?  

Intervjuerna med personalen på Cibes olika avdelningar från kapitel 3.1 klargjorde vilka 

demonstrationsmoment som är viktigast enligt Cibes och samanstäldes i kapitel 3.2.  

I arbetet visade det sig att denna fråga var den viktigaste att besvara då den spelade stor 

roll på hur bra miniatyrhissen skulle kunna representera den fullskaliga hissen och hur 
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väl den nya produkten skulle kunna användas av Cibes. Frågan visade sig vara lika 

tidskrävande som konstruktionsfasen och besvarades genom de tre stegen som 

prestenerades i kapitel 3.2 

 

Vilken skala av Cibes A5000 lämpar sig bäst för ändamålen? 

Fråga 9 från intervjufrågorna (se bilaga 1) gav svar på hur hög/bredd modellen 

maximalt får vara, då majoriteten tyckte att hissen ska kunna transporteras genom den 

minsta dörren och att man ska kunna se in i hissen ovanifrån, kunde dessa kundkrav 

sättas. Därmed fick inte hissen vara högre än 1,5 meter och bredare än 0,9 meter. Tre 

olika konceptmodeller utvecklades i olika skalor med hänsyn till kundkraven. Cibes 

ansåg att skala 1:3 lämpade sig bäst för ändamålet som framgår i kapitel 3.3 

konceptmodeller. 

 

Hur ska konstruktionen utföras för att följa maskindirektivet och arbetsmiljöverket? 

I kapitel 2.7 och 2.8 studerades de förskrifter som står AVS 2008:3 från 

arbetsmiljöverket och vad som gäller för att en maskin ska kunna CE-märkas, 

kontrollerades miniatyrmodellen i en riskanalys (se bilaga 3 för att inte kunna ge 

upphov till nya riskkällor.  

 

Vilka skaderisker finns vid användning av den nya produkten? 

 

De skaderisker som finns med den nya modellen är följande: 

 

- En person som lutar sig mot hissen och tillför en stor kraft kan medföra att 

hissens stomme kollapsar och skadar användaren eller åskådaren. 

- Demonstrationsdelar som väger för mycket kan medföra skador. 

- Demonstrationsdelar som tappas kan medföra krosskador. 

- Demonstrationsdelar som är vassa kan medföra skärskador. 

 

Hur kan skaderisker motverkas i den nya konstruktionen? 

 

- Genom att beräkna utböjningen på stommen kontrolleras stommens 

hållfasthet. 

- Genom att forma demonstrationsdelar runda och inte allt för stora, minimerar 

man risken för skärskador och skador på grund av tunga lyft. Krosskador kan 

fortfarande ske på grund av de 1,2 kilogram tunga skärmväggarna.  

- Genom en riskanalys på den nya modellen som inte ger upphov till nya 

risker, se bilaga 3 

 

 

 

Hur ska hisschakt, kabin och driftanordning omkonstrueras för repetitiv demonstration 

men samtidigt bibehålla samma utseende och funktion? 

Efter att kvalitetshuset genererat tekniska mätbara kriterier som miniatyrmodellen bör 

kunna demonstrera kunde hissens konstruktion utföras i moduler. Komponenter kunde 

omkonstrueras i den nya skalan med hänsyn till de demonstrationsmoment som ansågs 

viktiga och de säkerhetskriterier som den måste uppfylla. 

 

Vilka förband lämpar sig bäst vid ersättning av nitar vid installationsmoment? 

Nitar som användes, bland annat på skärmväggar, ska ersättas med lim. Genom att 

konstruera en profil som plexiglaset kan limmas fast på kunde nitarna ersättas.  
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Hur ska hissens drivning visas? 

Genom att använda plexiglas på D-sidan kan hela drivningen visas. 

  

Hur ska service demonstreras? 

Hissens nya skala, 1:3, gör det omöjligt att kunna demonstrera hissens service lucka 

som sitter inne i hissen under panelen. Genom att använda plexiglas på D-sidan är det 

fullt möjligt att visa hur underhållsarbeten utförs. B-sidan som är konstruerad i plexiglas 

möjliggör visning av vart serviceluckan sitter.  

 

Med vilka krafter påverkar personer den nya produkten vid demonstration, interaktion 

och hur ska den konstrueras för det?  

Då skalan på 1:3 för miniatyrhissen var känd kunde tänkbara riskscenarion tas fram. 

Exempelvis om personer skulle luta sig mot modellen. Genom att beräkna på tänkbara 

riskscenarion kunde den nya modellen konstrueras med hänsyn till beräkningarna. 

 

Då målet med projektet var att utveckla en ny produkt i form av en miniatyrmodell för 

demonstrationsändamål av Cibes A5000, för att uppnå målet måste två delmål uppfyllas 

var av det första delmålet är att ta fram konceptförslag. Andra delmålet är en slutgiltig 

konstruktion som uppfyller kundkrav och säkerhetsföreskrifter. Detta anses som 

uppfyllt då tre olika koncept togs fram och slutligen ett av dem valdes och utvecklades 

till en konstruktion i skala 1:3 som klarar av både demonstration av hissen och dess drift 

och montering av skärmvägg. Dessutom togs säkerhetsföreskrifter i hänsyn under 

arbetet så konstruktionen skall uppfylla dem. 

 

5.4 Fortsatt arbete 
 

För fortsatta arbetet av miniatyrhissen bör det i första hand tas fram ett styrsystem av 

elektroniken, samt en säkerhetsgivare som stoppar hissen om dörrarna skulle öppnas 

under drift. Detta för att modellen inte ska ge upphov till nya riskkällor.  

 

Ytterligare förslag på fortsatt arbete är en konstruktion för smörjningsmetod som 

smörjer trapetsskruven, en som liknar den nuvarande smörjningen. Men även en lösning 

på hur hissen ska fästats på ett bord/pall som medför att hissen inte välter vid transport 

eller vid oväntade påfrestningar från personer och därav bör mekaniska beräkningar mot 

detta utföras.  

 

Punkter av konstruktionen som uppenbart går att förbättra är valet av gejder skenor då 

de är överdimensionerade. Slutligen bör tillverkningsritningar tas fram utifrån 

sammanställningen av CAD filer och analysera tillverkningskostnaden för modellen. 
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Bilaga 1-Intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna som ställdes till Cibes personal. 

 

 

1. Din roll på Cibes? 

2. Idag har ni med er fullskaliga hissar på mässor, innebär det tungalyft vid 

installation? Hur transporterar ni hissarna? 

3. Rangordna de viktigaste delarna på hissen. (allt inom säkerhet, miljö, drift, 

installation och service)  

4. När du ska sälja, vad brukar du lyfta fram med era hissar? Vad är ni stolta över 

som era konkurrenter saknar? 

Följdfråga: Går det att visa upp de intressanta funktionerna på era hissar?  

5. Vad anser du är viktigast att förmedla till potentiella kunder om er hiss? 

6. Är det något ni inte vill visa på hissen? 

7. Vad föredrar du för modell? (se bild) Eller förslag på ett annat? 

8. Har du någon erfarenhet av nedskalning av hissar? 

9. Har du några idéer/önskemål på miniatyrhissen? 
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Bilaga 2 – Materialegenskaper och dimensioner  
 

Materialegenskaper och dimensioner på de material som användes till miniatyrmodellen 

 
Mutter 
 

 
Figur 28 Miniatyrmodellens specifikationer för drivande mutter HDL 14 A R, källa: 

http://www.contigroup.it/images/prod/EN/hdl.pdf. 
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Bilaga 2 fortsättning 

 

Materialegenskaper och dimensioner för skruven som valdes till miniatyrmodellen  

 

 
Figur 29 Miniatyrmodellens specifikationer för trapetzskruv Tr 14x 4, källa: 

http://www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-EN.pdf. 

 
Figur 30 Miniatyrmodellens specifikationer för trapetzskruv Tr 14x 4, källa: 

http://www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-EN.pdf. 
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Bilaga 2 fortsättning 

 

Kuggremsdriftens T5 Materialegenskaper och dimensioner som valdes för 

miniatyrmodellen. 

 

  
Figur 31 Miniatyrmodellens specifikationer för kuggrem T5, källa: 

https://www.mekanex.se/produkter/komponenter/kuggremsdrifter/. 
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Bilaga 2 fortsättning 

 

Kuggremshjul T5 med kuggantal 18 och 36 typ 2. 

 

 
 Figur 32 Miniatyrmodellens specifikationer för kuggremhjul T5, källa: https://www.mekanex.se/wp-

content/uploads/kuggremmar_kuggemshjul.pdf 
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Bilaga 2 fortsättning 

 

Dimensioner och materialegenskaper för Axial lager beteckning 51104. 

 
Figur 33 Miniatyrmodellens specifikationer för axiallager med beteckning 51104 , källa: 

http://sverullelektrodynamo.se/produkt/lager/axialkullager   
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Bilaga 2 fortsättning 

 

Produktegenskaper för motor D64108-12 som valdes till miniatyrmodellen. 

 

  
 Figur 34 Miniatyrmodellens specifikationer för motor D64108-12 , källa:  http://transmotec.se/produkt/d64108-12/ 
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Bilaga 2 fortsättning 

 
 

Dimensioner för gångjärn som valdes till miniatyrmodellen. 

 

 

 
 Figur 35 Miniatyrmodellens specifikationer för gångjärn , källa: https://www.wiberger.se/templates/gn237-5.htm 
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Bilaga 3 – Riskanalys 
 

Miniatyrmodellen kontrollerades i en riskanalys med hänsyn till EN 81-41 för att 

säkerställa att modellen är säker för användaren. Riskanalysen ger en redogörelse för 

hur stor en skada kan bli samt sannolikheten att skadan uppstår. 

 

Skada (S) 

 

1- Katastrofal = Död för en eller flera personer 

2- Kritiskt = Allvarlig skada 

3- Marginal = Mindre skada eller systemfel. Vilket leder till fel på hissen. 

4- Negligibel = Endast hissen utseende är skadad, hissen fungerar felfritt. 

 

Sannolikheten att skadan inträffar (F) 

 

A- Regelbunden = Det är troligt att det förkommer ofta. Kommer att inträffa 

B- Trolig = Kommer att inträffa flera gånger under produktens livslängd. Kommer att 

inträffa 

C- Tillfälligt = Kommer att inträffa minst en gång under produktens livslängd. Kommer 

eventuellt att inträffa. 

D- Osannolikt = Möjligt att inträffa under produktens livslängd. Osannolikt att det 

inträffar. 

E- Otillbörligt = Väldigt osannolikt att skadan inträffar under produktens livslängd. 

F- Omöjligt = Kommer inte att inträffa under produktens livslängd. 

 

 

  

 

Risker 

  

 

(S) 

 

 

(F) 

 

 

Kommentarer 

Relevant

a 

klausuler 

i   

EN 81-

41: 2008 

1 Mekaniska risker  

1.1 Krosskador 4 F Skyddsskor ska användas när 

demonstration av 

skärmväggar utförs.  

5.1.2, 

5.1.3.1.1, 

5.1.3.2.1, 

5.5.6, 

5.6.1, 

5.6.3, 

5.6.5, 5.10 

1.2 Klämrisk 4 D Kontrolleras vid fortsatt 

arbete. Vid öppen dörr ska 

hissen stanna. 

5.1.2, 

5.5.6, 

5.6.1, 

5.6.3, 

5.6.5,  

5.8.7, 5.10 

1.3 Risk för skärsår och 

lemlästning 

4 F Vassa kanter på dessa delar 

som brukaren kommer i 

kontakt med rundas av 

5.1.3.1.1 

5.1.3.4.1.1 

5.5.6,  
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5.6.3  

5.6.5, 

5.8.2, 5.10 

1.5 Friktion- eller 

skrubbsår  

4 F - 5.1.2, 

5.6.3, 5.10 

2 Elektriska risker  

2.1 Person som är i kontakt 

med elektriska delar 

- - Kontrolleras vid fortsatt 

arbete 

5.1.3.4.1.1 

5.5.1, 

5.5.4, 

5.5.9,  

5.5.16 

2.2 Person som är i kontakt 

med delar som har 

blivit felaktigt 

strömförande  

- - Kontrolleras vid fortsatt 

arbete 

5.5.4 

2.3 Kontakt med 

högspänningsförande  

- - Kontrolleras vid fortsatt 

arbete 

5.5.2, 

5.5.9, 

5.5.3 

3 Risk för kyla och 

värme 

 

3.1 Brännskador - - Kontrolleras vid fortsatt 

arbete 

5.1.3.4.1.1

5.1.4, 

5.5.15, 

5.5.17,  

5.1.4 

3.2 Hälsorisker 4 F - 7.3.2 

4 Risker p.g.a. 

ergonomisk utformning 

av maskinen 

 

4.1 Ohälsosamma 

ställningar eller 

överdriven 

ansträngning  

 

4 

 

F 

- 5.1.3.2.2, 

5.1.8, 

5.4.3, 

5.5.18,  

5.8.2, 

5.8.10 

6 Haveri vid drift  

6.1 Hållfasthets fel 3 D - 5.1.1, 

5.1.10, 

5.1.6, 

5.4.1, 

5.4.2,   

5.4.6 

7 Mekaniska risker och 

farliga händelser 

 

7.1 Frånlastfall, kollisioner, 

maskintippning orsakad 

av: 

   5.6.3 

7.1.

1 

Brist på stabilitet 3 B Hissen skall sättas fast på en 

plattform för att inte riskera 

att tippa 

5.2.1.1, 

5.2.1.2 
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7.1.

2 

Okontrollerad lastning 

eller överlastning 

4 F Endast egentyngden ska 

lyftas, kontrollerad med 

beräkningar 

5.1.5, 

5.1.7, 

5.4.2, 

5.4.3 

7.1.

3 

Otillräcklig mekanisk 

styrka av delar  

3 F Dimensionerad efter 

beräkningar 

5.1.1, 

5.1.10, 

5.4.6, 

5.10, 

5.8.7.7,  

5.6.3.3, 

5.6.3.4 

8 Mänskligt fel, 

mänskligt beteende  

    

8.1 Person som lutar sig 

mot maskinen 

3 B Bärande delar är beräknade 

och analyserade 

- 

8.1 Vilar sig mot maskinen 3 B Bärande delar är beräknade 

och analyserade 

- 

8.2 Felaktiganvändning 3 D Hissen ska stanna om någon 

öppnar dörren under drift 

- 

 


