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ABSTRACT  
 

This report is the result of a thesis work at Mälardalen University in Industrial Design, 

PPU304. The project has been processed over a ten-week period during the spring of 2015 and 

is equivalent to 15 hp. The client is AB Grällsta Plåt & Smide and the thesis work is about 

developing a basket mounted on a lift, which is attached on an aircraft staircase. The aircraft 

staircase was developed in parallel with the basket lift, and it is only this passenger staircase 

that will take advantage of it. The buyer of this basket lift is Swedavia AB, which operates ten 

airports in Sweden, including Stockholm Arlanda Airport and Stockholm Bromma Airport. The 

company WXDRM AB handles the construction of the complete passenger stair. 

 

This aircraft stairway is made to help functionally disabled people move in and out of aircrafts 

by using the lift which moves between the ground and the entrance of the aircraft. The basket 

lift should also be able to carry a trolley with food and beverage. The project began before the 

thesis work started, in which several approaches was discussed how the lift should be designed. 

 

The report contains a solution of the basket design, as well as the control panel for the basket 

lift. This process is carried out with the help of product development tools used in all product 

classes, but also processes from design courses.  

 
 

  



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på Mälardalens Högskola inom Industriell 

Design, PPU304. Examensarbetet utfördes under en tioveckorsperiod under vårterminen 2015 

och motsvarar 15 hp. Uppdragsgivaren är AB Grällsta Plåt & Smide och examensarbetet går ut 

på att utveckla en korg som ska sitta fast i en lyft som sitter monterad på en flygplanstrappa. 

Flygplanstrappan är något som utvecklas parallellt med den så kallade korglyften, och det är 

endast denna trappa som kommer att utnyttja den. Köparen till denna korg är Swedavia AB 

som driver tio flygplatser i Sverige, däribland Arlanda och Stockholm-Bromma flygplats. 

Företaget WXDRM Konsult AB har anlitats för konstruktionen av den kompletta 

flygplanstrappan. 

 

Denna flygplanstrappa ska underlätta för rörelsehindrade personer att röra sig in och ut från 

flygplan genom att utnyttja korglyften, som rör sig mellan marken och ingången av flygplanet. 

Även en speciell vagn som för mat och dryck in i flygplanet ska rymmas. Projektet har pågått 

innan examensarbetet började där flera infallsvinklar diskuterats på hur lyften och korgen ska 

fungera.  

 

Rapporten innehåller en produktutveckling på designen av korgen, samt kontrollpanelen för 

flygplanstrappan. Denna process genomförs med hjälp av produktutvecklingsverktyg som 

utnyttjats i samtliga produktutvecklingskurser, men även processer från designkurserna. 
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1.  INLEDNING 
 

Programmet Högskoleingenjör Innovation och Produktdesign avslutas med ett examensarbete 

på 15 högskolepoäng och skrivs på grundnivå. Denna rapport på examensarbetet genomfördes 

under våren 2015 på uppdrag av AB Grällsta Plåt & Smide. 

 

1.1.  Bakgrund 
 

AB Grällsta Plåt & Smide är ett företag med tio anställda, som håller till utanför Sala i 

Västmanlands län i en liten ort som heter Grällsta. Företaget har idag funnits i 40 år och utför 

mycket arbeten inom industrismide, konstruktion, fräsning och CNC svarvning. Sedan 2013 

finns det en avdelning på företaget som heter Grällsta Support Equipment, som arbetar med 

flygplanstrappor, bagagevagnar och annan utrustning till flygplan och flygplatser.1 Tidigare 

stora kunder hos företaget har varit Nordic Aero, nuvarande Aviator, och flygbolaget SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Swedavia AB är ett svenskt företag som äger tio flygplatser i Sverige och bildades 1 april 2010. 

Företaget är helägt av svenska staten och övertog vid bildandet driften av de flygplatser som 

Luftfartsverket tidigare ägt och drivit.2 

 

Dessa flygplatser är:  

 Kiruna Airport 

 Luleå Airport 

 Umeå Airport 

 Åre Östersund Airport 

 Stockholm Arlanda Airport 

 Bromma Stockholm Airport 

 Göteborg Landvetter Airport 

 Visby Airport 

 Ronneby Airport 

 Malmö Airport 

          Figur 2 Swedavia logotyp 

                                                 
1 http://www.grallstaplatsmide.se/gps_om_efd.htm (2015-04-12) 
2 http://www.swedavia.se/om-swedavia/ (2015-04-12) 

Figur 1 Grällsta Plåt & Smide logotyp 

http://www.grallstaplatsmide.se/gps_om_efd.htm
http://www.swedavia.se/om-swedavia/
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Swedavia har vänt sig till Grällsta Plåt & Smide för att få hjälp med att utveckla en 

flygplanstrappa som ska underlätta av och påstigning för rörelsehindrade. 

 

1.2.  Problemformulering 
 

I dagens samhälle har många rest via flygplan till olika destinationer, och möjligheterna att ta 

sig till ett önskat resmål ökar tack vare flyg. Swedavia som äger många flygplatser i Sverige 

hade under 2014 hela 35,7 miljoner passagerare till och från sina flygplatser runt om i landet.3 

För att kunna ge alla människor samma möjligheter att få kunna resa utan några hinder, gäller 

det att anpassa miljön. En vanlig flygtrappa försvårar resandet för rörelsehindrade människor 

som inte kan ta sig upp för trappan själv, utan måste be om hjälp vilket kan skapa osäkerhet hos 

den personen som behöver hjälp. Det är även resurskrävande för flygbolagen, inte minst med 

tanke på den stress som finns med tidpunkterna när det handlar om flygresor.  

 

För att åtgärda dessa problem och underlätta för samtliga resenärer har Swedavia AB 

tillsammans med AB Grällsta Plåt & Smide valt att börja utveckla en flygplanstrappa anpassad 

för rörelsehindrade personer.  

 

1.3.  Projektdirektiv 
 

En korg som sitter monterad på en lyft ska utformas, och ska presenteras i denna rapport 

tillsammans med renderade bilder, ritningar och skisser. Korgen ska kunna vara hopfällbar vid 

förflyttning av flygplanstrappan så att den inte sticker utanför trappans kropp. Även korgens 

kontrollpanel som är placerad i korgen ska utvecklas och designas.  

 

Högskolans direktiv är att examensarbetet omfattar 15hp vilket motsvarar 40 arbetstimmar i 10 

veckor och projektet skall dokumenteras i en rapport. 

 

1.4.  Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att genom olika produktutvecklingsverktyg och processer från 

kurserna KPP015, KPP017 och KPP039 ta fram en slutgiltig produkt. Även kunskap inom 

produktdesign från KPP105, KPP103 och KPP104 utnyttjas under utvecklingen. 

 

Kursen ska visa hur det är att arbeta med ett projekt självständigt, hur det planeras, genomförs 

och redovisas. Projektarbetet ska också ge en inblick i hur det är att arbeta som ingenjör inom 

design. Studenten ska kunna uppfylla de krav som Högskoleförordningen ställer på en 

Högskoleingenjörsexamen.4 

 

Målet med examensarbetet är att komma fram till en slutgiltig lösning på en fungerande 

korglyft som uppfyller de krav som ställts på produkten.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.swedavia.se/om-swedavia/ (2015-04-12) 
4 http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-

1.34444?kursplan=26959&view=kursplan&kod=PPU304&anmalningskod=14095&termin=vt15 (2015-04-13) 

http://www.swedavia.se/om-swedavia/
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?kursplan=26959&view=kursplan&kod=PPU304&anmalningskod=14095&termin=vt15
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs-1.34444?kursplan=26959&view=kursplan&kod=PPU304&anmalningskod=14095&termin=vt15
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1.5.  Frågeställningar 
 

De största frågeställningarna som detta arbete baseras på är: 

 

 Det finns en begränsad yta för korgen, hur utnyttja arean på det mest optimala sättet 

utan att det uppkommer kollisionsrisk med övriga komponenter på flygplanstrappan? 

 För att kunna ha lyften med korgen placerad på flygplanstrappan måste den fällas ihop 

vid transport, hur ska den fällas ut och ihop? 

 Hur ska korgen vara utformad för att passa ihop med flygplanstrappan? 

 Hur ska kontrollpanelen i korgen vara utformad för att vara lättförstådd? 

 

1.6.  Avgränsningar  
 

De avgränsningar som finns med detta projekt är att endast korgen som är monterad på lyften i 

flygplanstrappan ska utvecklas, samt en layout för kontrollpanelen som styr flygplanstrappan. 

Inga hållfasthetsberäkningar kommer utföras, då detta examensarbete inte kräver beräkningar 

samt att företaget har en konstruktör som har den uppgiften redan.  

Endast modeller i CAD tas fram samt ritningar, det vill säga att inga prototyper kommer att 

tillverkas utan det är något som företaget tillverkar.  

Kort information om övriga flygplanstrappan kommer presenteras i rapporten, för att ge en 

tydlig förklaring på hur lyften och flygplanstrappan fungerar ihop. 

 

Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng vilket innebär 40 timmars arbetstid under 10 

veckor, och avslutas med en presentation utöver denna rapport. 
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2.  ANSATS OCH METOD 
 

Examensarbetet planerades genom denna designprocess som är ett tydligt upplägg steg för steg. 

 

 

  

Figur 3 Egen designprocess 
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Projektplaneringen bestod av en planeringsrapport och ett så kallat Gantt-schema som fungerar 

likt ett flödesschema i projektet, som ger en riktlinje på vad som behöver utföras i ett projekt 

steg för steg. Därefter inleddes arbetet med att förstå vad projektet går ut på, vad problemet 

egentligen handlade om som skapade projektet från första början. Kraven från uppdragsgivaren 

bearbetades genom olika produktutvecklingsverktyg, och konkurrenter analyserades även för 

en överblick av marknaden idag. Problemförståelsen lade grunden till idégenereringen, där 

skisser ritades och modeller skapades anpassade utifrån de existerande kraven på produkten. 

Koncepten utvärderades sedan där vissa idéer utvecklades medan resten sållades bort.  

En detaljerad beskrivning av produktutvecklingsverktygen finns under rubriken Teoretisk 

referensram. 

 

Under arbetets gång hölls en kontinuerlig kontakt med Grällsta Plåt & Smide genom 

företagsbesök, telefon och mejl för uppdateringar och frågor om projektet. Kraven på 

produkten kommer direkt från Swedavia som är köparen, och på så sätt även har kontakt med 

marknaden. 

 

Ett studiebesök planerades till slut hos kunden Swedavia på Bromma flygplats för ytterligare 

dokumentation av deras synpunkter, men även för att se miljön där den blivande produkten 

kommer befinna sig på och användas. Existerande produkter för samma ändamål undersöktes 

också för en överblick på hur det ser ut idag och vad som kan förbättras. 
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3.  TEORETISK REFERENSRAM 
 

Teorin nämner samtliga metoder och verktyg som använts under examensarbetets gång.  

3.1.  Gantt-schema 
 

Ett Gantt-schema används till planeringen av projekt, för att ge en tydlig bild på projektets 

gång och vad som gäller för varje gruppmedlem ansvarsmässigt om projektet utförs av flera 

personer. Varje del i projektet skrivs in i Gantt-schemat och antalet dagar eller veckor det är 

planerat för att utföra dem.5 Ett Gantt-schema kan se ut på många olika sätt, så länge 

huvudsyftet med schemat uppfylls. 

 

Bilden ovan visar ett exempel på ett Gantt-schema där ett antal aktiviteter som ett projekt kan 

bestå av, är inskrivet under rubriken Aktiviteter där tidsplanen består av dagar. Varje aktivitet 

har planerats på så sätt att dagarna som aktiviteten ska arbetas med, är fyllt med grönt. Därefter 

under projektets gång fylls utfallet i med blått för att ge en tydlig bild på om projektet ligger i 

fas eller inte. Färgen spelar ingen roll utan det är vad som föredras personligen, så länge 

schemat blir tydligt, men i detta exempel är planeringens dagar färgat grönt och utfallet blått.  

Genom detta schema kan gruppen eller personen som utfört projektet utvärdera i efterhand hur 

arbetet gått, och kan ta lärdom av eventuella planeringsbrister till nästa projekt. I detta exempel 

har arbetet utförts nästan som det planerats innan projektet drog igång, där endast några få 

dagar tillkommit eller försvunnit. 

Ju tydligare planering desto lättare blir arbetets gång då antalet funderingar på upplägget 

minskar, då gruppen vet vad som skall utföras samt när.  

 

3.2.  Funktionsanalys 
 

En funktionsanalys är en beskrivning på produktens funktioner, det vill säga vilka funktioner 

som krävs för de krav som finns. Samtliga funktioner delas upp i huvudfunktion, delfunktioner 

och stödfunktioner. Det som produkten ska utföra, dess syfte, är huvudfunktionen. 

Delfunktionerna är de funktioner som produkten behöver innehålla för att kunna uppfylla dess 

                                                 
5 http://www.vd-blogg.se/vad-ar-ett-gantt-schema-och-vad-ar-det-bra-for (2015-04-13) 

Figur 4 Exempel på Gantt-schema 

http://www.vd-blogg.se/vad-ar-ett-gantt-schema-och-vad-ar-det-bra-for
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huvudfunktion. Stödfunktionerna är inga krav för att uppfylla produktens huvudfunktion, men 

de kan göra produkten mer intressant och göra den bättre.6 

 

 

 

 
Figur 5 Exempel på funktionsanalys 

 

Bilden visar ett enkelt och lättförståeligt exempel på en funktionsanalys för en tandborste. 

Huvudfunktionen hos en tandborste är rengöring av tänderna, för detta krävs delfunktioner som 

någon typ av putsfunktion där borste oftast är förekommande. För att kunna borsta tänderna 

måste man kunna hålla i tandborsten också. Stödfunktionerna kan variera men kunden kan vilja 

rengöra tandborsten enkelt samt att den är estetiskt tilltalande, dessa är däremot inga krav för 

huvudfunktionens uppfyllande.  

 

3.3.  Kravspecifikation 
 

En kravspecifikation beskriver de krav som finns på produkten som kommer från 

uppdragsgivaren och marknaden. En tydlig kravspecifikation är viktigt eftersom de krav som 

finns är något som marknaden eftersöker, en produkt som endast fyller några av 

marknadskraven kan vara otillräcklig för kundens uppmärksamhet när den väl har utvecklats 

och ska börja säljas.7 En kravspecifikation ger även en tydlig bild på hur resultatet av projektet 

ska utformas, då produktens krav trots allt är själva grunden till projektets existens. 

 

3.4.  Brainstorming 
 

Brainstorming är ett verktyg för generering av idéer till olika koncept under 

produktutvecklingen. Det finns olika sätt att genomföra en brainstorming på, bland annat 

individuellt eller i grupp. Det viktiga med brainstorming är att inte kritisera idéer samt ta god 

tid på sig så att inga idéer går förlorade, på så sätt finns det en stor grund att börja med vid 

själva produktutvecklingen. 8Det är även lättare att kombinera olika idéer om det finns ett stort 

antal sådana. 

 

3.5.  Pughs matris 
 

Pughs matris är ett verktyg för jämförelse mellan olika koncept som utvecklats, och jämförs 

med de funktioner den slutgiltiga produkten ska innehålla. Koncepten betygssätts i förhållande 

till funktionerna för en fingervisning på hur bra de uppfyller samtliga krav. De värden som 

koncepten får adderas slutligen, och de koncepten med högst summa är de lämpligaste att gå 

                                                 
6 http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp (2015-04-13) 
7 http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/kravspec.asp (2015-04-13) 
8 Ullman, David G. The Mechanical Design Process 4th Edition (s.190, 2009-03-01, ISBN: 9780072975741) 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/kravspec.asp
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vidare med.9 Det behöver inte heller vara det högst betygsatta konceptet som är det bästa, då 

det kan hända ibland att egna antaganden behöver inkluderas. Verktyget ger däremot en bra 

överblick på vilka koncept som kan elimineras. 

 

 
                            Figur 6 Exempel på Pughs matris 

 

Bilden ovan visar ett exempel på en matris där ett koncepts funktioner jämförts med en 

konkurrents motsvarande där samtliga funktioners betyg adderats till ett summerat slutbetyg. 

Betygen som getts i detta fall är 0, 5 och 10. 

 

 

3.6.  DFx-verktygen 
 

DFx är förkortningen för ”Design for X” och består av ett antal verktyg som används till 

anpassning av designen för underlättande av bland annat montering och tillverkning, men kan 

även göra produkten mer miljövänlig genom rätt materialval och tillverkningssätt.  

 

Nedan följer de DFx-verktyg som utnyttjats under projektets gång. 

 

DFM 
DFM, Design for Manufacturing, innebär att tillverkningen av produkten optimeras.10 Antalet 

komponenter som ska tillverkas bör vara så få som möjligt, och rätt val av tillverkningsmetoder 

gynnar företaget genom tidsvinst vilket i sig är kostnadseffektivt.  

 

DFA 
DFA, Design for Assembly, handlar om produktens design med avseende på monteringen av 

den. Med lösningar på montering som tar lite tid genom utnyttjande av få monteringsverktyg, 

och få komponenter så blir ledtiden kortare jämfört med en produkt som har en mer 

komplicerad montering. En komplicerad montering kan innebära att produkten kräver till 

exempel många olika typer av skruvar, vilket innebär att fler verktyg måste användas. Detta 

kan ta mer tid jämfört med om produkten hade anpassats till att ha till exempel en typ av skruv 

istället. 11 

 

                                                 
9 http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/konceptutv.asp (2015-04-14) 
10 Ullman, David G. The Mechanical Design Process 4th Edition (s.328, 2009-03-01, ISBN: 9780072975741) 
11 Ullman, David G. The Mechanical Design Process 4th Edition (s.329, 2009-03-01, ISBN: 9780072975741) 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/konceptutv.asp
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DFMain 
DFM, Design for Maintenance, fokuserar på underhållet av produkten där tanken är att anpassa 

den så att komponenterna lätt kan bytas ut vid defekter, eller att produkten lätt kan underhållas 

genom till exempel rengöring. 12 

 

DFC 
DFC, Design for Cost, fokuserar på kostnaden vid tillverkningen av en produkt. Genom att till 

exempel anpassa tillverkningsprocessen och materialvalen optimeras produkten efter att bli så 

billig som möjligt.13 

 

3.7.  FMEA 
 

FMEA är en förkortning för Failure Mode and Effect Analysis, och är som namnet antyder ett 

analysverktyg för upptäckande av risker och fel med produkten. Riskerna listas och viktas efter 

hur allvarliga de är. FMEA ger ett svar på vad som orsakar de eventuella riskerna och felen, 

och samtidigt ger svar på vad som krävs för eliminering av dem.14 

Det är viktigt att alla fel upptäcks tidigt, så de inte upptäcks av kunderna som redan köpt 

produkten. 

                                                 
12 Markeset, Tore. Kumar, Uday, R&M and Risk-Analysis Tools in Product Design, to Reduce Life-Cycle Cost 

and Improve Attractiveness (s.116, 2001)  
13 Ullman, David G. The Mechanical Design Process 4th Edition (s.315, 2009-03-01, ISBN: 9780072975741) 
14 Ullman, David G. The Mechanical Design Process 4th Edition (s.350, 2009-03-01, ISBN: 9780072975741)   

Figur 7 Exempel på FMEA 
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3.8.  CAD-modellering 
 

CAD är förkortningen för Computer Aided Design och är ett hjälpmedel vid utveckling av 

grafiska modeller.15 Det finns många olika CAD-program som har olika syften beroende på vad 

kunden behöver, bland annat utveckling av större modeller med många komponenter som till 

exempel fordon, eller enklare modeller som inte är lika avancerade komponentmässigt. Genom 

CAD fås en visualisering på modellens utseende under arbetets gång då tillverkaren lätt kan se 

vad som behöver förändras med modellen. Detta sparar tid genom att det inte krävs lika mycket 

analysarbete på designen i efterhand.  Programmet visar ofta även om måttsättningen är 

bristfällig, vilket underlättar tillverkningen av produkten vid senare tillfälle. 

I detta projekt kommer CAD-programmet SolidWorks 2014 användas.  

                                                 
15 K. Lalit Narayan, K. Mallikarjuna Rao, M.M.M. Sarcar. Computer Aided Design and Manufacturing (s.3, 2008-

12-01, ISBN: 9788120333420)   
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4.  PRODUKTBESKRIVNING 
 

4.1. Vad är en flygplanstrappa? 

 

En flygplanstrappa är den trappa som passagerarna använder på flygplatser när det inte finns en 

ombordstigningsbrygga tillgänglig. Dessa finns på samtliga flygplatser runtom i Sverige och 

det finns många olika modeller beroende på vilken flygplansmodell som trappan ska användas 

till. Det finns även höj- och sänkbara flygplanstrappor som kan användas till fler typer av 

flygplan.  

 

 
Figur 8 Flygtrappa på Bromma Stockholm Airport 
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4.2.  Flygplanstrappan i projektet 
 

 
Figur 9 CAD-modell på flygplanstrappan 

 

Detta är preliminära konceptet på den flygplanstrappa som den tänka korglyften ska användas 

tillsammans med. Korgen kommer sitta på vänster sida ihopkopplad med lyften genom de två 

rödmarkerade områdena. Trappan är höj-och sänkbar beroende på hur högt upp ingången till 

flygplanet är, vilket innebär att den passar till flera flygplansmodeller till skillnad från många 

som existerar idag som inte är justerbara. Anledningen till att korglyften måste sitta på vänster 

sida är på grund av vissa flygplan, vars motorer sitter nära ingången till flygplanet. Om 

korglyften sitter på höger sida är risken stor för kollision mellan korg och flygplansmotor, och 

det kan även vara väldigt obehagligt för användaren att utnyttja korglyften när motorn befinner 

sig nära. 

 

Korgen ska även kunna monteras loss från flygplanstrappan när den inte används. 
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Korgens placering 

 

Figur 10 Vy ovanifrån på flygplanstrappan 



14 

 

4.3.  Bärstol 
 

Detta är den bärstol som Swedavia använder på 

flygplatserna för att hjälpa rörelsehindrade personer 

in i flygplanen. Denna modell är även tänkt att 

användas i korglyften. 

 

Ungefärliga mått: 

 

- Bredd:  360 mm 

- Höjd:  1200 mm 

- Längd: 900 mm 

 

Definitioner: 

 

- Bredd: Måttet mellan armstöden då det är 

dessa som sticker ut mest åt sidorna. 

 

- Höjd: Måttet från golv upp till övre 

handtagen. 

 

- Längd: Måttet från nedre handtagen vid  

fotstödet till de övre handtagen. 

 

En detaljerad text om hur den mättes samt övrig information finns att läsa under ”Tillämpad 

lösningsmetodik”.  

  

Figur 11 Bärstol på Bromma Stockholm Airport 

Figur 12 Bärstolen från olika vyer 
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4.4.  Dagens hjälpmedel 

 

På Bromma flygplats finns det idag ett hjälpmedel som hjälper rörelsehindrade upp till 

flygplanen. Det är en gammal catering-bil som flyttat mat och drycker in i flygplanen som 

modifierats om till ett fordon för assistansservice. Detta är det enda fordonet ämnat till det 

ändamålet på den flygplatsen, vilket innebär att om den går sönder så måste personal bära upp 

den som behöver hjälp genom den bärstol som finns tillgänglig.  

 

 

Fordonet används varje dag och 

variationen på antalet gånger är stor, 

då det förekommer ungefär 80 

ankommande flygplan och lika många 

avgående varje dag från Bromma. 

 

Bilden till höger visar den gång som 

leder från fordonet till flygplanet.   

 

 

 

  

Figur 13 Dagens hjälpmedel på Bromma Stockholm Airport 

Figur 14 Bryggan mellan fordon och flygplan 
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Funktion 

 

1. Personalen fäller ner rampen som sitter 

längst bak i fordonet via kontroller som 

sitter på sidan av fordonet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skjutdörren öppnas och bärstolen förflyttas 

till rampen. 

 

3. Rampen rör sig uppåt till samma nivå som 

ingången där skjutdörren sitter. 

 

 

 

 

 

 

4. Inne i rummet sätts bärstolen fast längs 

väggen där det finns både fästen och stolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. När fordonet anlänt till flygplanet öppnas 

skjutdörren som leder till flygplanets 

ingång. 

  

Figur 15 Transporten med dagens hjälpmedel 
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5. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 
 

I denna del redovisas genomförandet av projektet med tillämpning av den teoretiska 

referensramen i rapporten. Eftersom projektet inte utförts i grupp utan endast av en person, har 

varken gruppkontrakt eller mötesprotokoll skrivits och dokumenterats. 

 
5.1.  Planering 

 

Ett Gantt-schema och en planeringsrapport innehållandes en tydlig genomförandeplan 

upprättades för en klar bild över hur projektet ska delas upp i etapper, så det inte skapas några 

onödiga pauser då projektet står still på grund av dålig planering.  

Se bilaga 1 för Gantt-schema.  

 

5.2.  Produktens krav 
 

Projektet inleddes med ett studiebesök hos Grällsta Plåt & Smide där kraven på produkten 

dokumenterades som Swedavia presenterat. All befintlig fakta samlades in om den existerande 

modellen på flygplanstrappan för en tydlig grund att utgå från.  

 

Produktens krav: 

 

 Swedavia-gul (RAL 1023) 

 Hopfällbar  

- Maximal bredd: 715mm 

- Maximal längd: 1370mm  

 En stående och en bärstolsburen person ska få plats 

 Vindskyddande 

 Klämskydd 

 Två grindar 

 Kart ska få plats när inte bärstol befinner sig i korg 

 In- och utgång 

 Spännanordning till rullstol 

 Monterbar i efterhand 

 Minst 1100mm högt räcke 

 Kontrollpanel i korgen för manövrering  

 

5.3.  Konkurrenter 
 

Det finns andra företag i Europa som arbetar med utrustning till flygplatser, som 

flygplanstrappor till exempel. Många företag har liknande varianter på trappor som är 

anpassade för rörelsehindrade, så en analys på två av företagen med olika funktioner på sina 

trappor gjordes för att se vad som finns på marknaden idag. Detta även för att se vad som är 

positivt med deras sätt att hjälpa rörelsehindrade, men även produkternas brister. Det som 

analyserades på konkurrenterna är själva delen som personen färdas i för att ta sig upp i 

flygplanet.  
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Det finns även företag som tillverkar liftar som endast är till för rullstolsburna, där en sådan 

produkt analyserades för att jämföra med flygplanstrappor som har den funktionen inkluderad. 

 

Konkurrent A 
 

 
  Figur 16 Skiss på konkurrent A 

Konkurrent A fungerar genom att själva plattformen den rörelsehindrade ska röra sig på 

förflyttar sig längs trappan. Först stiger passagerarna på som utnyttjar själva trappstegen, sedan 

används själva liften som den rörelsehindrade ställer sig på för att sedan röra sig upp framåt. 

 

    Tabell 1 För- och nackdelar med konkurrent A 

 

Det som är positivt är hur den är placerad, samtliga passagerare kan passera genom plattformen 

när den ligger på botten, det går dock inte när den är i funktion. Då visas en stopp-skylt som 

ska varna påstigande att trappan inte går att stiga på. Eftersom den sitter i samma område som 

själva trappstegen krävs det inget extra utrymme för den att placeras på. Det kan däremot 

uppstå problem om den skulle sluta fungera under användning, då den befinner sig mitt på 

trappan. 
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Det positiva är de vita väggarna i grinden och på sidorna, då de inte släpper igenom någon 

vind. Dessa fungerar som vindskydd när det förekommer kraftiga vindar. De fungerar även 

som ett klämskydd när plattformen rör sig. Det saknas däremot en grind mellan trappstegen och 

plattformen, samt ett fäste för rullstolen. Risken finns då att personen kan falla framåt och 

skada sig vid förflyttning.  

 

Konkurrent B 
 

 
Figur 17 Skiss på konkurrent B 

 

Denna modell saknar trappsteg, vilket ger möjligheten för rullstolsburna att ta sig upp. 

 

 
                    Tabell 2 För- och nackdelar med konkurrent B 

 

Problemet är att det krävs en assistent som puttar, samt att vägen blir lång då den är ”N-

formad”. Detta innebär också att det finns två svängar längs vägen som kan vara problematiska 

att röra sig genom.  
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Konkurrent C 
 

Detta fordon fungerar som ett komplement till flygplanstrappan, där den rullstolsburna tas upp 

via en ramp längst bak på fordonet. Därefter lyfter föraren upp ”huset” till den höjd då 

passagerarna kan ta sig in i flygplanet. Denna är en liknande variant på fordonet på Bromma 

flygplats. 

 

 
                    Tabell 3 För- och nackdelar med konkurrent C 

 

Det positiva är att den rullstolsburna färdas i ett säkert rum vilket kan öka tryggheten hos 

passageraren, samt att flera rullstolar får plats i rummet. Det negativa är att det krävs ett extra 

fordon utöver flygplanstrappan vilket i sig är mer resurskrävande och även dyrare. 

 

5.4.  Besök hos Swedavia 
 

Kontakt togs med kunden på Swedavia om det fanns möjlighet till ett studiebesök på deras 

arbetsplats. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur miljön ser ut där den tänkta 

produkten kommer användas, och vad som finns idag. Det viktiga med besöket var även måtten 

på bärstolen, så korgens mått kunde anpassas efter det. Fältundersökningen gav även svar på 

varför vissa krav är mycket viktiga. Existerande hjälpmedel undersöktes vilket gav fler svar på 

varför det behövdes en ny lösning. Bärstolen fokuserades det mycket på eftersom dess mått 

hade stor betydelse på korgens utformning, där höjd, längd, bredd mättes med ett måttband. 

Eftersom mätningen gjordes för hand uppskattades måtten och därefter lades ett par extra 

centimeter för säkerhets skull.  

Efter att fordonet och bärstolen 

analyserats gjordes ett besök på 

flygplatsen för att se hur 

flygplanstrapporna används. Där 

gavs även flera svar på varför 

korgen har de krav som finns, till 

exempel bilden till höger visar det 

korta avståndet mellan flygplanets 

propeller och ingången. Detta är 

anledningen till att korglyften sitter 

på andra sidan av flygplanstrappan. 

Skulle dessutom korgen inte vara 

hopfällbar vid transport av 

flygplanstrappa så hade risken ökat 

för kollision med ett flygplan, vilket 

orsakar höga kostnader för 

reparation.  

Information togs även fram om en kart, en vagn som innehåller mat och dryck till passagerarna, 

där det konstaterades att den är mindre än en bärstol i måtten, vilket innebar att det räckte med 

att utforma korgen efter bärstolens mått. 

 

Figur 18 Avstånd mellan flygplansmotor och trappa 
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5.5.  Funktionsanalys 
 

En funktionsanalys genomfördes för en tydlig bild på produktens huvudsyfte men även vilka 

funktioner som krävdes för att uppfylla huvudsyftet. 

 

 
Tabell 4 Funktionsanalys 

 

 

5.6.  Kravspecifikation 
 

En egen kravspecifikation togs fram genom de krav Swedavia hade presenterat, men även egna 

krav utifrån bland annat funktionsanalysen.  

 

Uppdragsgivare 

 Swedavia-gul (RAL 1023) 

 Hopfällbar  

- Maximal bredd: 715mm 

- Maximal längd: 1370mm  

 En stående och en bärstolsburen person ska få plats 

 Vindskyddande 

 Klämskydd 

 Två grindar 

 Kart ska få plats när inte bärstol befinner sig i korg 

 In- och utgång separat 

 Spännanordning till rullstol 

 Monterbar i efterhand 

 Minst 1100mm högt räcke 

 Kontrollpanel i korgen för manövrering  

 

Krav från funktionsanalys 

 Fästen till lyft 
 Passa ihop designmässigt med flygplanstrappan 

 Golv parallellt med mark  
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Övriga krav (studiebesök) 
 Utdragbart tak 

 

 

5.7.  Idégenerering 
 

Idégenereringen delades upp i olika områden, där det viktigaste handlade om hur korgen skulle 

få plats i det begränsade området som finns. Takets utformning hade även stor roll eftersom det 

är en synlig del på korgen och bör både kunna frakta bort vatten effektivt men även passa ihop 

utseendemässigt med resten av flygplanstrappan. Idégenereringen gjordes med hjälp av 

brainstorming och kontakt med företaget som ska tillverka produkten. 

 

Idéer på olika sätt att veckla in/ut korg 
 

Koncept 1 

En korg som dras ut till full storlek när den utnyttjas och sedan dras ihop när den inte används 

och när flygplanstrappan förflyttas. 

 

 
         Figur 19 Skiss på koncept 1 
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Koncept 2 

En korg som viks ut till full storlek när den ska användas för att sedan vikas ihop när 

flygplanstrappan ska förflyttas. 

 

 
                Figur 20 Skiss på koncept 2 

 

Koncept 3 

En korg som viks ihop på så sätt att sidorna viks inåt, sedan viks grinden ner mot golvet som 

sedan viks upp mot väggen.  

 

 
                Figur 21 Skiss på koncept 3 
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Koncept 4 

Ett koncept som är likt den förra men i detta fall viks sidorna ner mot golvet, och sedan viks 

grinden ner och allt viks upp mot bakre delen av korgen. 

 

 
                Figur 22 Skiss koncept 4 

 

Koncept 5 

Det femte konceptet handlar endast om löstagbara delar, där endast golvet viks upp efter att 

sidorna och grinden monterats bort.  

 

 
                Figur 23 Skiss koncept 5 
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Idéer på tak 
 

Koncept 1 

Ett lutande tak som leder ner regnvattnet utanför korgen, bort från flygplanstrappan.  

 

 

 
                Figur 24 Skiss på tak-koncept 1 

 
Koncept 2 

Ett avrundat tak som leder vattnet ut mot sidorna av korgen. 

 

 
                Figur 25 Skiss på tak-koncept 2 
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Koncept 3 

Ett tak som likt förra konceptet leder regnvattnet åt sidorna fast en design som skiljer sig. 

 

 
               Figur 26 Skiss på tak-koncept 3 

 

 

 
5.8.  Pughs matris 

 

Efter idégenereringen upprättades en Pughs matris på själva korgen som bestod av fyra 

delfunktioner och sex stödfunktioner, där samtliga koncept lades in för att se hur de uppfyller 

funktionerna som den slutgiltiga produkten behöver. Poängen som sattes värderades till 0, 5 

och 10 för att tydligt kunna se brister och styrkor med koncepten. 

 

 
       Tabell 5 Pughs matris 
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Resultatet visade att det första konceptet som är en utdragbar korg är den som fick flest poäng. 

De mindre brister som fanns är bland annat hur stabil förflyttningen blir, men det är i detta 

stadie svårt att bedöma samtliga punkter då en färdig modell inte utvecklats, utan det är något 

som kan fokuseras på under vidareutvecklingen av produkten där mindre detaljer kan eliminera 

bristerna. På koncept 2 och 4 är skaderisken för stor med klämrisker vid hanteringen av korgen, 

vilket innebar att de valdes bort. Koncept 5 har en brist med lösa delar vilket orsakar en jobbig 

process varje gång korgen installeras, därför valdes även den bort i detta stadie.  

Därefter återstod endast två koncept, första och tredje, som togs vidare till fortsatt utveckling. 

 

Taket har tre krav. 

 

1. Täcka golvets area vilket gör att inget vatten rinner ner i korgen. 

2. Passa ihop med resten av korgen och flygplanstrappan, både funktionellt och 

designmässigt. 

3. Kunna precis som korgen, vecklas in och ut. 

 

 

 

Denna Pughs matris visade mestadels potentialen som fanns i varje koncept, det fokusen låg på 

utfällbarheten av taket. Uppfylls inte det så går inte taket att användas till korgen, men som 

Pughs matris visar hade samtliga koncept bra möjligheter.  

  

Tabell 6 Pughs matris på tak 
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Jämförelse med konkurrenter 

 

Därefter gjordes en jämförelse i Pughs matris där koncept 1 och 3 på korgen jämfördes med 

konkurrenten ”A” eftersom det är endast denna konkurrent som har någon form av funktion i 

flygplanstrappan avsedd för transport av rörelsehindrade. 

 

 

Den första delfunktionen inkluderades inte i denna matris eftersom konkurrenten inte har 

samma typ av förflyttningsmekanism. Detta resultat visade att konkurrent A har ett litet övertag 

på koncept 3. 

 

5.9. CAD-modellering 

 

När idégenereringens grund blev klar inleddes CAD-modelleringen av korgen för en start på 

hur korgens utförande faktiskt kommer se ut. 

  

Tabell 7 Pughs matris inklusive konkurrent 
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Korgens grundutförande 
 

 
Figur 27 CAD grund på korg 

 

 

Innan projektet drog igång tog 

konstruktören fram en grund på 

korgen där fästpunkterna till lyften var 

inkluderade. Det som inte skulle 

modifieras i efterhand var hålen som 

sitter i golvet samt stolpen. Resten fick 

optimeras för bästa möjliga utrymme i 

korgen så kraven på korgen 

uppfylldes.  

 

Grundens material är stål med 

beteckningen SS-2172-00. 

Figur 28 CAD grund på korg annan vy 
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Figur 29 CAD grund på korg fäst i lyft 
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Det viktiga att ta hänsyn till var de maximala måtten för korgen att röra sig inom, så att korgen 

inte kolliderar med övriga komponenter på flygplanstrappan. 

 

 

 

Grunden för första CAD-modellen gjordes inledningsvis där golvet som den utdragbara delen 

ska sitta ändrades till rektangulär form istället. Detta gjorde att den utskjutbara delen av korgen 

breddades. Även stolparna som taket skulle fästas i lades till på vänster sida i kontakt med 

staketet, vilket innebär mindre svetsarbete då tillverkningen kan utgå från två rör där ett rör 

svetsas mellan, som i sig är staketets överdel. Bilden nedan visar ena spåret där den utdragbara 

delen skjuts ut, samtidigt som den hålls på plats av sidospåren.  

 

Figur 30 Första CAD-modellens grund 
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             Figur 31 Spår för utdragbar del 

 

Därefter utformades den utskjutbara delen 

som passar in i den stationära delen av 

korgen. Golvet består av halkskyddad 

aluminiumdurkplåt och även stolparna är 

tänkt att bestå av aluminium, detta för att 

den utskjutbara delen inte blir för tung, 

vilket risken finns att den är om den bara 

består av stål. Mellan de två stolparna är 

ingången till korgen där en grind monteras, 

där fästena till den sitter monterade på 

vänstra stolpen.   

På golvet sitter det två stoppklossar hörnen 

som hindrar den utdragbara delen att dras 

loss från resten av korgen.  

 

Bilden nedanför visar korgen i hopfällt läge 

med båda delarna monterade. 

 

 

 

 

 

 
Figur 32 Första CAD-modellens utdragbara del 
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Figur 33 Första CAD-modellen i hopfällt läge 

 

Som bilden visar när den befinner sig i 

utfällbart läge, är att det skapas hålrum på 

sidorna. Det krävdes en lösning för att 

täcka dem eftersom det skulle finnas 

staket som även agerar som vindskydd 

runt hela korgen.   

 

Det behövdes också en lösning på något 

som håller den utdragbara delen på plats 

när den dragits ut, så att den inte far 

tillbaka. 

 

 

 

Figur 34 Första CAD-modellen utdragen 
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I detta fall togs inspiration från koncept 3, som hade en vikbar funktion. En grind på vardera 

sida som är fästa vid de yttre stålrören viks ut i samband med den utdragna delen och täcker 

hålrummen, samtidigt som de kopplar samman båda delarna av korgen. På så sätt motverkar de 

även den utdragbara delen från att röra sig inåt mot korgen igen. 

 

 

 

Figur 35 Vikbara väggar i första CAD-modellen 
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Detta blev första CAD-modellen där fokusen 

låg på: 

 

1. Få steg i utdragningsprocessen.  

2. Få komponenter. 

 

Det tar sammanlagt tre operationer för att få 

den färdig för användning. 

 

1. Dra ut korgen. 

2. Fäll ut en sidogrind. 

3. Fäll ut den andra sidogrinden. 

 

Taket utvecklades efter att korgen blev 

färdig, därför låg endast fokusen på korgen i 

början så att det blev klart hur taket skulle 

anpassas efter resterande design. Därför 

inkluderades inte den i antalet operationer. 

 

 

 

 

 

Figur 36 Första CAD-modellens funktion 

Figur 37 Första CAD-modellen komplett i utdragbart läge 
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Tankar om första CAD-modellen 
 

Själva lösningarna för att få korgen utfällbar blev bra eftersom det inte krävs många 

operationer, samt att de inte kräver några jobbiga processer för att utföra dem. Det ligger 

mycket arbete bakom som tog hänsyn till DFx-verktygen DFM, DFA, DFC och DFMain. 

Genom att den består av få komponenter, få material och konstruktionen består mycket av 

samma typ av rör, gör den både lätt att tillverka, montera och underhålla. Eftersom den består 

av få olika material blir den även billigare vid inköp. 

 

Nackdelen med modellen är utrymmet som blev tvunget att optimeras, då upphöjningen på 

sidan inte utnyttjades. Det fanns alltså mycket utrymme som inte kom till användning. 

Modellen gjordes även innan studiebesöket på Bromma flygplats, och det visade sig bli för 

trångt med både en person och en bärstol. 

 

 

Detta innebar en ny CAD-modell där det utdragbara golvet måste breddas ut. 

 

Figur 38 Skiss på förändring 
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Utveckling av kontrollpanel 
 

Det viktigaste med kontrollerna är hur den manövreras, samtliga knappar ska vara 

lättåtkomliga och lättförståeliga. Genom form och färg fanns möjligheten att låta knapparna 

uttrycka sig vad dess funktioner är.  

Arbetet inleddes med en skiss med mått där de knappar som behövdes ritades in. För en 

tydligare bild på hur det känns i verkligheten valdes ett hårt material för att känna efter vilken 

tjocklek som är optimal för kontrollpanelen.  

 

Materialet som kändes bäst för händerna var 

50 mm tjockt, och för att pröva hur bra 

knapparna satt så klipptes skissen ut från A4-

pappret och applicerades på materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39 Skiss på layout för knappar 

Figur 40 Material för prövning av tjocklek på kontrollpanel 
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Kontrollpanelen är tänkt att vara stationärt fäst 

i korgen, men trots det valdes en som 

användaren kan greppa tag i för bättre 

stabilitet. Varje utritad knapp undersöktes för 

att se om de var lättåtkomliga med tummarna. 

 

Form och placering 

 

Det gällde att knapparna hade ett tillräckligt 

stort avstånd från varandra så att användaren 

inte kommer åt en annan knapp av misstag. 

Detta är extra viktigt för nödstopp nere till 

vänster, och anledningen till att den är 

placerad där är att man snabbt med en 

handrörelse ska kunna trycka rakt ner på den 

utan några hinder i vägen.  

Dörren styrs från knappen uppe till vänster, 

vilket är den närmast dörren. Till den finns det 

ingen speciell form anpassad för dess funktion 

utan det är endast dess placering på 

kontrollpanelen som visar vad den opererar.  

Knapparna som styr korgen upp och ner är 

placerade på samma sida för enkel 

manövrering med en tumme, dess former och 

placering visar även vilken knapp som gör att 

korgen går upp eller ner. Pilarna påminner 

mycket om de pilformade knappar som finns 

vid hissar, vilket inspiration togs ifrån.  

 

Testningen visade även att det bör vara en 

större avrundning på ovansidan eftersom 

tummen sträcks ut mycket, till skillnad från 

undersidan där det viktiga är ett stationärt 

grepp för fingrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 41 Prövning av layout på knappar 
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CAD-modell  

 

När måtten och knapparnas placering bestämts ritades en CAD modell av kontrollpanelen som 

ett förslag till företaget.  

Den gula färgen är samma som resten av korgen vilket gör att kontrollpanelen smälter in, och 

fokus ligger på knapparna som ska sticka ut och synas. Knapparna som styr korgen har färgen 

grön likt en knapp i en hiss som går till entréplan, vilket kan uttrycka att personen kommer 

fram till en destination. Det skiljer dem även från nödstopp-knappen som är röd vilket är den 

vanligaste färgen ämnad för den typen av funktion. 

Avrundningar lades till för ökad ergonomi och bättre grepp för handen, som testet visade 

behövdes en stor avrundning på ovansidan för tummens ergonomi. 

 

 

 

 

Figur 42 CAD-modell på kontrollpanel 
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5.1.  FMEA 
 

En FMEA utfördes på den slutgiltiga modellen på den kompletta korgen, där den stationära 

delen, utdragbara delen, samt taket utvärderades för att se vilka risker som finns med dem och 

vilka åtgärderna är om riskerna uppkommer under användning.  

De största riskerna med produkten visade sig vara de mest osannolika riskerna, som att korgen 

till exempel lossnar eller havererar helt. Samtliga allvarliga risker kan inträffa ifall 

hållfastheten är undermålig, och är direkt livsfarliga när korgen används. Problem som kan 

uppkomma betydligt oftare är elektronikrelaterat, som till exempel kontrollpanelen. Ifall den 

slutar fungera händer inget allvarligt, förutom att korgen inte går att manövrera.  

 

Se slutgiltig modell i kapitel 6. 

FMEA finns på bilaga 2. 
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6.  RESULTAT 

Figur 43 Slutgiltig CAD-modell 
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6.1.  Korgens funktion 
 

Bilden till höger visar korgen 

när den befinner sig i ett 

hopfällt läge. Den uppfyller 

då det krav som finns med att 

inte sticka ut från 

flygplanstrappan vilket gör 

att korgen inte slår i något 

under transport på 

flygplatsen.  

 

 

 

 

 

  

Figur 44 Realistisk miljö 

Figur 45 Slutgiltig CAD-modell i hopfällt läge 
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Nedan följer de operationer som krävs för 

användning av korglyften. 

 

1. Den utdragbara delen dras ut tills det 

tar stopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grinden öppnas och rampen fälls ner i 

korgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grinden stängs och taket fälls ner vid 

behov genom att släppa på en spärr 

som håller taket hopfällt.   

 

  

Figur 46 Processerna för att göra korgen användbar 
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Det krävs en operation för att fälla ut korgen till full storlek, och därefter måste grinden öppnas 

och rampen fällas ner. Det innebär totalt tre operationer, och fyra om taket ska användas. 

 

Bilden till höger visar 

kontrollpanelens position i korgen, 

anledningen till att den befinner sig 

där är för att personen som styr den 

ska se den framför sig och slippa 

vända sig för att komma åt den. 

Personen kan även med 

högerhanden styra korgen upp och 

ner och samtidigt vända sig mot 

personen i bärstolen vid behov.  

Bilden visar även att plexiglas-

rutorna är fästa i fästen av gummi, 

vilket låter de sitta åt samtidigt som 

det går att montera loss dem 

enkelt. Det blir inte heller några 

spänningar i materialet vilket 

motverkar risk för sprickor.  

 

 

 

Golvet, upphöjningen samt 

rampen består av halkskyddad 

aluminium-durkplåt vilket 

motverkar halkrisken. Den 

utdragbara delen sitter i spår 

under staketen på sidorna och 

även under upphöjningen, 

utöver överlappningen mellan 

golven, för ännu mer stöd vid 

utdragbart läge.  

 

Golvet mellan de två grindarna 

har måttet 952x677 mm vilket 

innebär att en bärstol ryms där. 

Eftersom en kart är mindre får 

även den plats när en bärstol 

inte är i korgen.  

 

  

Figur 47 Kontrollpanelens position 

Figur 48 Resultat på golv 
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Förutom golvets stöd för att hålla den utdragbara 

delen fäst i den stationära delen av korgen, sitter det 

ett stopphinder på vardera sida av korgen som rör sig 

i spåren. Dessa motverkar den utdragbara delen från 

att lossna under användning.   

Det innebär att den utdragbara delen av korgen håller 

sig på plats tack vare fem punkter, tre i golvets höjd 

och de två ”pinnarna” som rör sig i spåren på sidorna. 

 

Figur 49 Vy på sidospåren 

Figur 50 Vy på sidospåren 

Figur 51 Vy på sidospåren 
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Taket fungerar likt korgen 

när det kommer till den 

utdragbara funktionen. Den 

utdragbara delen sitter under 

den stationära delen, så att 

inget vatten tar sig mellan de 

två takdelarna och in i korgen 

när den används. Regnvattnet 

som landar på taket rinner 

sedan ner utanför korgen.  

Taket är fäst i de tre stolparna 

som sticker upp från korgen, 

vilket innebär att det finns tre 

fästpunkter i en triangulär 

form för stabilitet. 

 

6.2.  DFx-verktygen 
 

Produkten är anpassad efter dessa DFx-verktyg. 

DFM 

 Få komponenter 

 Få material 

DFA 

 Lättinstallerade plexiglasväggar 

 Tvådelad korg 

 Få komponenter 

 Få verktyg 

DFMain 

 Lätt att byta ut väggar för tvätt 

 Få trånga utrymmen för underhåll 

 Få komponenter 

DFC 

 Få material  

 Få typer av rör 

 

Figur 52 Tak 
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7.  ANALYS 
 

Det största problemet som fanns med korgen är de begränsade måtten som den får befinna sig 

inom, detta innebar att den är tvungen att vara utdragbar och hopfällbar. Lösningen till 

problemet uppfyllde kraven som fanns på produkten, funktionen blev även anpassad till att 

fungera på ett så användarvänligt sätt som möjligt på grund av att den kommer behöva utnyttjas 

ett flertal gånger varje dag.  

 

Den slutgiltiga lösningen uppfyllde samtliga krav från uppdragsgivaren. 

 

 

Genom att utgå från de maximala måtten som finns för att utforma den stationära delen på, 

fanns det även en grund för utformandet av den utdragbara delen. Korgens väggar består av 

plexiglas vilket innebär att de förutom fallskydd agerar vindskydd, men även klämskydd 

mellan korg och resterande flygplanstrappa under användning. En bärstol får plats genom att 

Tabell 8 Analys på krav 
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golvets area är större än bärstolens area som den tar upp. Eftersom en kart är mindre än en 

bärstol betyder det att även den får plats.  

Spännanordningen är ej inkluderad i den slutgiltiga modellen som togs fram i projektet, men 

korgen är utformad så att det finns plats för någon typ av fäste för bärstolen vid behov. 

Spännanordningen kan till exempel sitta monterad på golvet som dras ut, eftersom den 

överlappar golvet på den stationära delen av korgen, på så sätt blir inte spännanordningen ett 

hinder när korgen dras ut eller trycks ihop. Kravet på räckets höjd är även uppfyllt eftersom 

den lägsta höjden är 1145mm, och det är från den upphöjda delen av korgen upp till räckets 

topp.  

 

De övriga kraven uppfylldes också. 

 

 

Genom att utgå från grundmodellen som konstruktören i projektet tillverkade, innehöll den 

slutgiltiga lösningen de hål som krävdes för att fästa ihop korgen och lyften. Korgen passar 

ihop med resterande flygplanstrappa genom dess färg och profil på ramkonstruktionen, även 

takets höjd på både korg och flygplanstrappa har samma nivå när korgen befinner sig på den 

högsta nivån.  

 

 

 

Tabell 9 Analys på krav 
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8.  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Projektet gav ett lyckat resultat då en slutgiltig lösning utvecklades, som uppfyller de krav som 

finns på produkten. En CAD-modell med tillhörande renderade bilder och ritningar 

presenterades i rapporten. Mycket fokuserades på användningen av korgen vilket är viktigt med 

tanke på hur ofta den kommer utnyttjas. Det handlar även mycket om värdighet, att användaren 

får utnyttja en produkt som fungerar bra och ser tilltalande ut.  

 

Eftersom flygplanstrappans grund redan utvecklats fanns det tydliga riktlinjer på korgens mått, 

vilket även innebar att korgen utformades efter flygplanstrappan. Då CAD-modellen till 

flygplanstrappan fanns innan korgens modell utvecklades, blev det lätt att se hur de passar ihop 

under arbetets gång. Det fanns däremot några stora problem med CAD-modellen på 

flygplanstrappan som tog mycket tid, som till exempel buggar i programmet vid färgsättning av 

komponenter. Detta påverkade vissa renderade bilder som krävde efterhandskorrigeringar i 

bildredigeringsprogram för färgändring. 

 

Studiebesöket kunde ha planerats att göras tidigare för att få synpunkter av slutkunden under ett 

så tidigt skede som möjligt, det utfördes dock i tid men det kan ha funnits fördelar med ett 

tidigare besök. Det var ett väldigt viktigt moment i projektet, då svaren på varför de behöver en 

flygplanstrappa med korglyft gavs. Fältundersökningen på flygplatsen gav mycket svar på 

varför korgen inte får sticka ut från flygplanstrappan när trappan förflyttas, och deras 

existerande hjälpmedel analyserades. 

 

Produktutvecklingsverktygen som utnyttjades var tillräckliga för projektet, då det redan var 

väldigt begränsat angående hur korgen skulle utformas. Det fanns många idéer men det 

klargjordes tidigt varför många av dem inte fungerar i realiteten, eller är för komplicerade för 

användaren. Detta gjordes både på egen hand och i samband med besök hos arbetsgivaren. 

 

Arbetet som lades ner innan själva utvecklingen av den kompletta korgen var tillräckligt stor 

för en bred grund att utgå från, vilket innebär att planeringen som gjordes innan 

examensarbetet drogs igång fungerade bra. Vissa mindre korrigeringar i planeringen var 

tvunget att utföras, eftersom studiebesöket och vissa besök hos konstruktören och arbetsgivaren 

planerades in när det passade för båda parter. 

 

Rekommendationer till fortsatt arbete på projektet är att konstruktören säkerhetsställer 

hållfastheten i modellen som togs fram i projektet, då inga beräkningar gjordes under projektets 

gång. Extra viktiga delar i korgen som måste säkerhetsställas är de som håller den utdragbara 

delen på plats, där förstärkning kan behövas. Konceptritningarna kan därefter korrigeras till 

tillverkningsritningar och en prototyp på korgen kan tillverkas. En idé kan vara att inleda med 

att bygga golv och staket och prova ha en bärstol och en person i, för att säkerhetsställa 

ytterligare att det fungerar bra utrymmesmässigt. Därefter kan undersökningar göras på 

funktionen med att dra ut korgen samt dra ihop den genom den prototyp som tillverkas. 

Fler idéer på hur grindarna öppnas och hur taket dras ner och upp bör tas fram för jämförelse på 

vad som fungerar bäst för användaren. En prototyp på kontrollpanelen kan även göras för 

planering om kabeldragning och låta så många händer som möjligt prova om den fungerar rent 

ergonomiskt. 
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