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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts av Johan Arvidsson, Marcus Leidefeldt och Tobias
Unosson, studenter vid Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads
universitet. Arbetet omfattar 20 högskolepoäng varav 5 poäng är en fördjupning i
ergonomi, semantik samt retorik och presentationsteknik. Projektet genomfördes under
vårterminen 2006 och motsvarar 20 veckors heltidsstudier.
Uppdragsgivare för examensarbetet var HAVD AB (Hedenberg Advanced Vehicle
Design) som är ett produktutvecklingsföretag inom fordonsindustrin. Handledare var
Ingemar Carlson från HAVD och Lennart Wihk från Karlstads universitet. Projektet
utfördes även i samarbete med Volvo Lastvagnar AB. Uppdraget som studenterna erhöll
gick ut på att förbättra och utveckla in- och ursteget på en Volvolastbil av modell FH.
Målet med projektet var att bygga en fungerande prototyp av lösningen på en befintlig
lastbil som kunde visas upp på examensutställningen i Karlstad den 30 Maj 2006.
Studenterna fick inledningsvis en kort utbildning i projektledning som företaget
anordnade i sina lokaler i Mölndal. I samband med detta fick gruppen ta del av en ny
utvecklingsmetod som hade sina rötter i fordonsindustrin. Denna metod användes sedan
under projektets gång som delades in i tre faser: idéfas, förstudiefas och
genomförandefas. Mellan varje fas fanns en viktig punkt kallad grind då viktiga beslut
fattades i samråd med företaget.
Projektet resulterade i ett mekaniskt eldrivet steg på sidan av lastbilen som transporterar
chauffören upp till sin hytt på ett snabbt och säkert sätt. Lösningen döptes till ECA,
Ergonomic Cabin Accesss. Slutresultatet är framtaget med fokus på förarens ergonomi
och har hög realiserbarhet då det består av befintliga komponenter. Kärnan i
konstruktionen är en linjärenhet som omvandlar en roterande kraft till en linjär rörelse.
Konstruktionen anpassades till Volvos FH-modell genom att placeras vid dagens
befintliga tre steg, vid den så kallade instegslådan. Projektgruppen arbetade fram
ritningar med förslag på konstruktion och infästning för detta koncept. En lista på tänkta
komponenter med en ekonomisk kalkyl togs också fram.
Slutresultatet presenterades hos HAVD i Mölndal och på Karlstad universitet i samband
med examensutställningen den 30 maj 2006. Gruppen kunde dessvärre inte genomföra ett
prototypbygge av ekonomiska skäl då uppdragsgivaren inte hade de resurser som
krävdes. Examensarbetet ECA resulterade istället i ritningar, renderingar, animeringar
och denna akademiska rapport.

Abstract
This degree project was performed by students of the Innovation and design engineering
programme on Karlstad University, Sweden. Group members have been Johan
Arvidsson, Marcus Leidefeldt and Tobias Unosson. The degree project consisted of 20
weeks of work of which 5 was an individual study in literature. The project carried out
during the spring of 2006.
Assigner for the project was Hedenberg Advanced Vehicle Design, HAVD, who is a
development company serving the vehicle industry and specializing in interior parts and
trim. Contacts were Björn Hedenberg and Ingemar Carlson, HAVD. Examiner at
Karlstad University was Lennart Wihk. The project was also collaboration together with
VOLVO Truck Car Corp in Gothenburg.
The task the students were given was to improve and develop a new solution for truck
drivers, getting in and out of high trucks. A goal with the project was to build a
functioning prototype on a VOLVO truck to be shown at the exhibit for degree projects
in Karlstad, May 2006.
In this project the students participated in a project management course given by HAVD
in their facilities. The group toke part of a new development method originated from the
vehicle industry. This method was used as a frame for the entire project and consisted of
three phases, the idea phase, research phase and the realization phase. Between each
phase of the project there was a point called a gate, in which important decisions were
maid in the group together with HAVD.
The project resulted in a mechanical lift, mounted onto the side of the truck transporting
the driver safely up and down. The solution was named ECA, Ergonomic Cabin Access.
Drawings for the concept and its mounting were completed along with an economic
calculation. The final result is developed with focus on the driver ergonomics with a
sensible construction using available components. The core in the construction is the so
called linear motion drive. This device transforms a rotating force into a linear motion.
The concept was adapted to fit a VOLVO truck by replacing the trucks previous three
footsteps.
The final concept was presented at HAVD and Karlstad University at the exhibit for
degree projects, 30 May 2006. The concept could not however be built into a prototype
due to financial reasons. The degree project ECA resulted in drawings, renderings,
animations and this academic report.
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1. INLEDNING
Detta examensarbete är ett slutprojekt som sammanfattar Innovations- och
designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Arbetet genomfördes under
vårterminen 2006 och omfattade 20 högskolepoäng, varav 5 poäng bestod i ett
fördjupningsarbete inom ämnena semantik, ergonomi samt retorik och
presentationsteknik. Examensarbetet genomfördes av Johan Arvidsson, Marcus
Leidefeldt och Tobias Unosson på uppdrag av HAVD AB, Hedenberg Advanced Vehicle
Design, och i samarbete med Volvo Lastvagnar AB. Uppdragsgivare för projektet var
Björn Hedenberg VD och handledare var Ingemar Carlson från HAVD samt Lennart
Wihk från Karlstads universitet.

1.1 Uppdraget
Uppdraget som HAVD gav projektgruppen bestod i att utveckla en förbättring av in- och
ursteget på en Volvolastbil, FH-serie. Problemet idag med in- och ursteget är den stora
belastning som chaufförer måste utstå när de kliver in i eller ut ur lastbilshytten. Allra
störst är problemet hos höga lastbilar där förarhytten ligger i axelhöjd. Yrkeschaufförers
dagliga arbete innebär att de måste klättra på smala och branta steg vilket i det långa
loppet kan leda till skador och förslitningar. En förbättring av detta insteg som minimerar
skaderisken på kroppen och förbättrar ergonomin är efterfrågat.
HAVD är ett utvecklings- och konsultföretag inom fordonsindustrin med interiör som
huvudinriktning. Företagets affärsidé är att bedriva produktutveckling för
fordonsindustrin och att vara systemleverantör av lågvolymsprodukter till
fordonsindustrin. Företaget har sina lokaler i Mölndal strax utanför Göteborg.
Projektet utfördes även i samarbete med Volvo Lastvagnar AB. Kontaktperson var Anna
Hager, tillfällig gruppchef på avdelningen chassi.

1.2 Syfte
Syftet med projektet var att använda de teoretiska kunskaper som studenterna lärt sig på
Karlstads universitet och omvandla dem till praktiska erfarenheter om hur ett
utvecklingsprojekt genomförs inom fordonsindustrin och i näringslivet. I syftet för detta
arbete hör det även till att studenterna prövar nya vägar att nå resultatet, bland annat
genom att använda en ny designprocess än den gruppen är van vid. Syftet är även att
tillgodose behovet av en förbättring av in- och ursteget till lastbilar och ergonomiskt sett
utveckla chaufförers arbetsmiljö.
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1.3 Mål
Målet är att utveckla en ergonomiskt korrekt in- och urstegsprocess med högsta möjliga
funktionsduglighet, säkerhet och kvalitet. Projektet dokumenteras i denna rapport och kan
ligga som underlag för vidare utveckling och serieproduktion. Delmål med projektet är
även att bygga en prototyp av den färdiga produkten till den slutliga
examensutställningen i Karlstad den 30 Maj 2006.

1.4 Avgränsningar
•
•
•
•

Lösningarna är begränsade endast till Volvo lastvagnars FH-serie.
Lösningarna är begränsade till förarsidan.
Lösningarna använder lastbilens instegslåda som bas.
Lösningarna fokuserar på ergonomin ur förarens synvinkel.

1.4.1 Volvo FH
Volvo FH betyder Frambyggd Hög. Som namnet antyder har denna modell en hög hytt,
se figur 1. Anledningen till att hytten är hög har sitt ursprung från att transportörerna vill
få ut maximalt med lastutrymme. Lastbilar i Europa får som längst vara 18 meter. För att
spara utrymme är motorn placerad under chauffören, därav namnet Frambyggd. Genom
att konstruera lastbilen med hög hytt ökas komforten hos chauffören. FH-hytten
marknadsförs på Volvos hemsida med att plant golv, bra ljudisolering och utmärkt sikt
efterfrågas av chaufförer som arbetar inom fjärrtransport.
Figur 2 visar hur insteget till lastbilshytten ser ut idag. För att ta sig upp till hyttgolvet,
som är placerat en och en halv meter ovanför marken, finns det tre stycken smala fotsteg
tillverkade av stansad plåt.

Figur 1: Lastbil med hög hytt.

Figur 2: Tre smala trappsteg upp till hytten.
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1.5 Framgångstrategi och planering
I början av projektet genomgick gruppen en projektledningskurs hos HAVD i Mölndal.
Gruppen fick utifrån ett häfte och föreläsningar insikt i hur ett utvecklingsprojekt inom
fordonsindustrin fungerar och drivs. Föreläsningarna gavs av Gösta Bohm och Ingemar
Carlson som har många år bakom sig inom Volvo och fordonsindustrin men de
är idag projektanställda på HAVD. Under tre dagar gavs information hur budget,
tidsplanering och strategier ska upprättas. Vikten av riskanalyser, tid och kostnadsramar i
ett utvecklingsprojekt diskuterades. Gruppen kom sedan överens med företaget om att
deras utvecklingsmetod skulle tillämpas i examensarbetet.
Metoden som användes för projektet är en väl utarbetad metod som nyttjats många
gånger inom fordonsindustrin. Projektet delades upp i tre primära faser, idé-, förstudieoch genomförandefasen. Vid slutet av varje fas fanns en s.k. grind eller milstolpe. Vid en
grind ska alla aktiviteter i en fas vara avslutade för att projektet ska kunna fortlöpa. Vid
en grind tas viktiga beslut som ligger till grund för det kommande arbetet och nästa fas.
Projektet började med att gruppen hade en kort planeringsfas för att sammanställa och
strukturera examensarbetet. Planeringsfasen resulterade i arbetsplan, arbetsschema samt
tidsplan, vilka kan studeras i bilagorna 1,2 respektive 3.

Figur 3: Volvometoden som projektet har bedrivits efter.
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Gruppen fortsatte sedan att använda “Volvo-metoden”, vilken beskrivits ovan, i projektet
och arbetade strukturerat och planerat. I detta projekt hade gruppen tre viktiga grindar, se
figur 3.
Grind 1 bestod i idéfasens avslutande, projektet hade nått den punkt då idébanken ansågs
vara tillräckligt stor och gallring kunde påbörjas. Vid grind 2 avslutades förstudien vilket
resulterade i att alla idéer utom en hade gallrats bort. Den slutgiltiga idén utvecklades till
den frysta design som projektgruppen, handledarna och företaget ansågs vara godkänd
och fastställd. Grind 3 var den punkt i projektet då byggandet av prototypen skulle
påbörjas efter gjorda ritningsunderlag och beräkningar.
Projektgruppen har arbetat i Karlstad och besökte varannan vecka företaget i Mölndal för
handledning och rapportering. Till varje möte har gruppen i förväg skickat kallelse och
mötesprotokoll till företaget och handledaren. På dessa handledningsmöten redovisade
gruppen sitt arbete under veckan som gått samt huruvida det fortsatta arbetet skulle
fortskrida. Se samtliga mötesprotokoll i sin helhet i bilaga nummer 11. Möten med
handledare på Karlstad universitet har bokats vid behov.
1.5.1 Målgrupp och användare
Till detta projekt var det viktigt för gruppen att identifiera huvudanvändarna. Efter att ha
läst statistik inom ämnet för arbetsskador och genom flertalet intervjuer konstaterade
gruppen att alla lastbilschaufförer kan använda ett ergonomiskt insteg, men fokus ska
läggas på de chaufförer som ådragit sig skador och förslitningar från sitt arbete. Att få
använda ett bekvämare insteg till lastbilshytten kan reducera mängden förslitningar och
skador som uppstår vid in- och urstegsprocessen.
Under genomförda studiebesök och intervjuer med användare framkom ytterligare
information. När man ska sälja in extrautrustning är det svårt att göra det mot ett åkeri.
Åkerier och stora företag vill ha en billig lastbil med så mycket lastkapacitet som möjligt.
Om det istället är chauffören själv som ska köpa lastbilen vill denna ha så mycket
komfort som möjligt. Det blir därför enklare att sälja in en extrautrustning till enskilda
chaufförer. En förhoppning för produkten vore om det nya insteget ingick i Volvos
tillbehörssortiment vid köp av ny lastbil.
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1.6 Disposition

Kapitel 2

Kapitel 2: Teori
Fördjupningsarbete inom ämnena semantik, ergonomi samt
retorik och presentationsteknik.

Kapitel 3

Kapitel 3: Metod
Redovisning av arbetsmetod och tillvägagångssätt.

Kapitel 4

Kapitel 4: Resultat
Det utförda arbetet visas upp och resultatet redogörs.

Kapitel 5

Kapitel 5: Slutsats
Den slutgiltiga lösningen på problembeskrivningen presenteras.

Kapitel 6

Kapitel 6: Diskussion
Diskussion kring arbetsmetod och projektresultat.

Som tidigare nämnt har arbetet planerats efter vissa framgångsstrategier. Projektet har
delats upp i tre primära faser, idé-, förstudie- och genomförandefasen. Läsanvisningarna
för att förstå denna rapport är att efter idéfasen läst i kapitlet metod ska den också
studeras i kapitlet resultat. Samma sak gäller förstudiefasen. Läs först metoddelen och
sedan resultatdelen innan genomförandefasen studeras. Detta för att det återfinns vissa
faktauppgifter som förklaras i resultatdelen och som senare erfordrar förståelse i nästa
arbetsfas.
Till rapporten återfinns ett antal bilagor. Dessa kan studeras vid behov för att få
ytterligare förståelse.
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2 TEORI
Den totala omfattningen av denna rapport är 20 högskolepoäng, varav 5 poäng i ett
fördjupningsarbete inom ämnena semantik, ergonomi samt retorik och
presentationsteknik. Dessa tre ämnesområden valdes för att tillföra viktig information
och ge ett projektresultat med större betydelsegrad.

2.1 Ergonomi
Detta avsnitt inom ämnet för ergonomi är en fördjupning som gav relevant information
och kunskap för det fortsatta examensarbetet, Ergonomic Cabin Access. I fördjupningen
sammanfattas vetenskapliga artiklar, studier och litteratur inom ergonomi, anatomi,
arbetsmiljön kring höga motorfordon och plattformar samt arbetsskadestatistik.
Sjukgymnasten Per Ingemarsson i Karlstad konsulterades som fick ta del av
videomaterial vilket gav framtida tips och råd för examensarbetet.
2.1.1 Bakgrund
Ergonomi innebär att man anpassar miljön efter människans förutsättningar.
Människokroppen har sett ungefär likadan ut de senaste 20 000 åren och nu på den
senaste tiden rör vi oss inte lika mycket som förut. Förr i tiden jagade människan sin mat
och färdades på resande fot, idag är situationen annorlunda. Idag arbetar vi och färdas
med diverse transportmedel till våra arbeten. Många av våra arbetsplatser innebär idag ett
mycket stillasittande arbete. Så är fallet för lastbilschaufförer som dagligen kör långa
sträckor i sin lastbil i samma arbetsställning. Vid detta stillasittande arbete utsätts
kroppen för ensidiga belastningar som i längden kan ge skador och sjukdomar.
Inom yrket är det också mycket vanligt att chaufförerna skadar sig på egen hand. Statistik
från Arbetsmiljöverket (2003) beskrivs det att bland lastbilschaufförer anmäldes 975
arbetsolyckor som medförde till sjukskrivningar. Om man räknar dessa olycksfall per
1000 sysselsatta innebär det att lastbilschaufförer har dubbelt så hög olycksfallsgrad som
genomsnittyrket. Av andelen anmälda arbetssjukdomar bland lastbilsförare år 2003 har
cirka 75 procent sitt ursprung i belastningsfaktorer. De vanligaste anledningarna till dessa
arbetssjukdomar är smärta i rygg, nacke och axlar.
2.1.2 Problemet
Dagens höga lastbilar ser i stora drag likadana ut. Sidan av lastbilen har en stor dörr som
vid öppning blottar tre smala och branta fotsteg. Dessa fotsteg kan variera i sin
utformning men är vanligtvis tre till antalet. Det är på dessa steg som en lastbilchaufför
dagligen klättrar många gånger upp och ner. Något som kan innebära risk för skador och
förslitningar på kroppen. Chaufförerna får lära sig att fotstegen på en lastbil skall
användas som vid en stege och inte som vid en trapp. Halkrisk på fotstegen och felaktig
användning är dock mycket vanligt förekommande fenomen. Faktorer som stress och
tidsbrist gör att chaufförerna använder fotstegen fel och skadar sig. Såväl kortsiktigt som
långsiktigt.
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Studier gjorda av Leskinen et al. (2002) på området för utformning av fotsteg och
fotstegsergonomi visar att de största skadorna inträffas vid inkorrekt användning av
stegen. Man har också identifierat att hastigheten spelar en stor roll vid inkorrekt
användning. Användarna stressar ofta upp och nedför fotstegen vilket leder till den
felaktiga användningen och höjda skaderisken på fotstegen. Hastigheten ut ur lastbilen
och fotnedsättningen mot marken kan i vissa fall orsaka stora skador på ligament och
senor. Till exempel kan man stuka eller vricka foten men också tappa greppet och falla.
Dessa snabba in- och urstigningar eller hopp från lastbilshytten kan orsaka stora
påfrestningar på kroppen men också ge skador i det långa loppet i form av förslitningar
på muskler och leder.
Enligt studie från Giguere och Marchands (2004) skrivs det om uppmätta krafter på 6ggr
kroppsvikten och större, på fötter och knän vid urstigning från en brandbil. En sådan stor
kraft kan orsaka svåra skador på kroppen. Dock beror kraften på förarens vikt som i sin
tur påverkar urstigningshastigheten. När sådana stora krafter verkar är det mycket viktigt
att man träffar marken korrekt med foten. Minsta vinkelfel mellan foten och marken kan
orsaka stukningar och andra allvarliga skador.
2.1.3 Lösningen
Hur ska man då klättra upp till sin arbetsplats? Vilken teknik belastar kroppen minst?
Rätt klättringsmetod att använda på fotstegen är den så kallade stege-tekniken, se figur 4.
Denna teknik innebär att lastbilens fotsteg används på samma sätt som vid en steges. Vid
instigning i lastbilen klättrar man med en fot i taget och håller balansen med
sidohandtagen. Vid klättring på fotstegen ska man inte stressa eller hoppa över ett steg
utan ta det lugnt och metodiskt.
Vid nedstigning klättrar man på samma sätt med ansiktet mot lastbilen. Med detta sätt att
klättra används det s.k. trepunktsgreppet, vilket innebär att man alltid har tre punkter fast
fixerade och en i rörelse. Trepunktsgreppet rör man en extremitet i taget och har en låg
hastighet vilket minskar skaderisken. Viktigt med trepunktsgreppet är att det finns bra
handtag tillgängliga så att tekniken kan tillämpas korrekt. Tekniken har prövats och
studerats av kanadensiska forskare, Patenaude et al. (2001) som genom sina studier sett
att tekniken ger minst belastning vid in- urstigning från en lastbilshytt.
För att stege-tekniken ska kunna användas måste lastbilen vara utformad på så sätt att
tekniken kan tillämpas. Inom EU finns det numera direktiv (Europeiska unionens
officiella tidning, L337/29, 1998-12-12) som måste följas av tillverkare av lastbilar.
Dessa direktiv innehåller bland annat max och minimum höjder för fotstegens placering
och dimensioner på lastbilen. I direktiven finns även max och minimum mått på
avståndet mellan fotstegen. Ett exempel från detta dokument är att det första fotsteget
endast får vara maximum 450 mm från marken. Detta för att förhindra
svårtillgängligheten för lastbilens första fotsteg så att föraren kan kliva på steget utan
problem. Direktiven råder endast för lastbilstillverkare inom EU och europeiska lastbilar,
i USA är situationen annorlunda då amerikanska lastbilar har en annan utformning och
andra bestämmelser.
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Figur 4: Skissen till vänster visar stege-tekniken, den rätta tekniken. Till höger visas hur man inte
ska klättra med ansiktet ut från lastbilen.

2.1.4 Diskussion om tekniken
Varför ska man då klättra på detta sätt? Främsta anledningen till att denna teknik fungerar
bäst är på grund av kroppens uppbyggnad och anatomi. En stark bidragande faktor till
detta är foten och dess uppbyggnad, skriver Patenaude et al. (2001) i sin studie.
Fötternas uppbyggnad bidrar till den minskade skaderisken vid denna teknik då foten
verkar som den är ”konstruerad” för. Vid nedstigning landar foten på det naturliga sätt
som tar upp de krafter som uppstår när foten träffar marken. Fotleden böjs och tar upp
krafterna som uppstår. Fotleden består egentligen av två leder som samverkar. Dessa
kallas för övre och nedre språngbensleden som är förstärkta av ledband. Om man däremot
kliver ut ur lastbilshytten med ansiktet utåt tar foten upp krafterna annorlunda som inte är
naturligt. Vid nedstigning på detta sätt är risken högre att man skadar sig, delvis på grund
av den högre hastigheten. Om för stor kraft anbringas på nedre fotleden kan närliggande
ledband och muskler skadas.
Det är inte enbart fötterna som kan skadas och förslitas. Om man regelbundet hoppar ut
ur sin lastbilshytt eller klättrar ner snabbt kan det även skada ryggen och nacken. Den
mest skadade muskeln enligt sjukgymnasten Per Ingemarsson de senaste 5-10 åren är
kappmuskeln som sitter mellan nacke och skuldrorna. En svårtränad muskel som kan
försvåra rörelserna i axlarna och nacken. Andra utsatta områden för lastbilschaufförer är
ryggen. Bohgard et al. (1997) beskriver att ryggen består av många olika delar. Kotor,
muskler, senor och diskar varav diskarna är en av de mest utsatta delarna. Diskarnas
funktion är att dämpa belastningar och fungera som kroppens stötdämpare. Om en disk
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överbelastas kan den gå sönder och läcka ut vätska som kan bidra till ett så kallat
diskbrock, en vanlig förekommande skada på ryggen.
2.1.5 Allmänna tips för den stillasittande
Slutligen är det viktigt att betona att lastbilschaufförer med sitt stillasittande arbete bör få
instruktioner att motionera och röra på sig för hålla sin fysik i trim. Dessa enkla tips på
vad man ska tänka på vid ett monotomt och stillasittande arbete kommer från
sjukgymnasten Per Ingemarsson, KMTI i Karlstad.
Allmänna tips för en person med stillasittande arbete är att:
•

Undvika framåtböjd ställning.

•

Undvika vridna och asymmetriska ställningar

•

Undvika ytterläge för lederna

•

Använda lämpligt stöd för ryggen när man sitter ned

•

Försöka ta pauser och röra på sig

2.2 Semantik
Detta är en fördjupning motsvarande 5 poäng inom ämnesområdet semantik samt en del
av examensarbetet ECA som utförts under våren 2006 vid Karlstads universitet. Arbetet
har genomförts genom att studera och sammanfatta flertalet artiklar samt litteratur inom
ämnet produktsemantik.
2.2.1 Vad är semantik?
Semantik är en del av det vidare begreppet semiotik. Men semantiken är samtidigt skilt
från semiotiken. Semiotik betyder teckenlära och har sitt ursprung från språkvetenskapen
som undersöker vad tecken betyder. Semiotiken har överförts till formgivning, där
formen kan bilda tecken som kan avläsas, tex går att hålla i, tryck här, tung, snabb.
Begreppet produktsemantik, product semantics, myntades av Klaus Krippendorff och
Reinhardt Butter i tidsskriften Innovation, 1983. Ett utdrag ur tidningen FORM, nr1
1992, citerar Krippendorff och Butter på detta sätt:
”Products semantics är läran om de symboliska kvaliteterna hos av människan
tillverkade föremål i den kognitiva och social kontext de brukas, och i tillämpningen av
denna kunskap på industridesignade föremål”
Semantik och semiotik är komplicerade begrepp som lätt blir väldigt abstrakt och
filosofiskt resonemang. Lite förenklat kan man istället förklara att semiotiken ger
entydiga svar på hur en yta eller form kan förmedla ett budskap. Semantiken är en
vidareutveckling av semiotiken och tar hänsyn till att det i praktiken inte går att använda
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en sådan förenklad föreställning. Semantiken säger att en produkt kan tolkas på lika
många sätt som det finns individuella uttolkare.
2.2.2 Varför behövs semantik?
En grundläggande tanke inom produktsemantiken är att produktens form alltid har en
kommunikativ funktion. En funktion som förmedlas genom de slutsatser som brukaren
tar genom att använda sina fem sinnen. En korrekt produktsemantik minskar avsevärt
behovet av förklarande instruktioner och symboler. På en stagnerad marknad kan också
formgivningen bli ett konkurrensmedel. När kunden förväntar sig vissa funktioner och en
viss kvalitet är det möjligt att erhålla ett mervärde i designen.
Østbø (2002) skriver att en av de viktigaste egenskaperna för en produktdesigner är att
kunna formge produkter. Att formge betyder för en produktdesigner att ge en produkt ett
visst visuellt uttryck, och samtidigt ta hänsyn till ergonomiska och tekniska
begränsningar. Forskningen som idag sker i ämnet produktsemantik har till avsikt att
förstå hur vi som människor upplever och tolkar formen hos en produkt. Krippendorff
och Butter har tagit fram en teori som bygger på att en produkt är ett
kommunikationsmedium mellan designern och användaren. Produktsemantik försöker då
förklara vilka meddelanden produkten uttrycker eller representerar. Forskningen inom
produktsemantik är viktig därför att formgivarens magkänsla, intuition, behöver ersättas
av vetenskapliga metoder. Detta för att kunna mäta, utföra och upprepa ett resultat.
2.2.3 Hur upplevs en produkt?
Semantik kan ses som en sorts kommunikation, en envägskommunikation mellan
designern och användaren. Semantik kan användas för att beskriva produktens funktion
och underlätta användandet. Semantik kan också användas för att produkten ska passa in i
en viss livsstil, till exempel lyx och elegans. I Rune Monös bok Design for product
understanding beskrivs en kommunikationsmodell för hur det går till när designern
skickar ett meddelande, genom uttrycket i produkten, till användaren. Denna
kommunikationsmodell innehåller fem element: källa, sändare, kanal, mottagare och mål.
Källa - Källan är den samma som designern. Designern bestämmer vilket uttryck
produkten ska ge och hur det ska förmedlas genom att göra ett aktivt val av form,
material, taktila mönster, lukt och smak. Källan, eller designern, bestämmer alltså
meddelandet som ska kommuniceras av sändaren.
Sändare - Den fysiska produkten är sändaren. Genom de egenskaper som designern har
gett produkten ska semantiken förmedla budskapet vidare till mottagaren. I vissa fall är
även produktens förpackning och marknadsföringsmaterial en viktig del av sändaren.
Kanal - Miljön i vilken produkten upplevs och används i kan betraktas som en kanal.
Produkten bör utformas på sådant sätt att den är anpassad för den miljö som målgruppen
rör sig i. Även den miljö som produkten marknadsförs i bör ses som en kanal.
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Mottagare - Mottagare är individens, den potentiella användarens, sinnen. Mottagare är
alltså synen, hörsel, känsel, lukt och smak. Beroende på produktens karaktär väger de
olika sinnena in olika mycket. Oftast är dock synen det viktigaste sinnet.
Mål - Målet med meddelandet, som designern sänder genom sin produkt, är användarens
hjärna. Användaren kommer att tolka sina sinnens intryck och på något sätt reagera på
produktens uttryck.
2.2.4 Vad försvårar att få fram budskapet?
Det meddelande eller den information som designern försöker sända genom sin produkt
är inte alltid den samma som användaren tar emot. Det finns alltid en viss mängd
störningar i kommunikationen som försvårar användandet av semantik. Om budskapet
förvanskas eller inte når fram till mottagaren kan det vara klokt att försöka identifiera
störningarna. Om bruset i kommunikationen identifieras är det lättare att undvika eller
eliminera det. Ett flertal olika störningar kan uppstå i samtliga delar av
kommunikationsmodellen.
Källa - Designerns kompetens, om hur det verbala meddelandet ska förmedlas via färg
och form, kan vara ett stort problem. Ett annat störningsmoment är att
företagsorganisationen försvårar designutvecklingen genom knapphändig tilldelning av
resurser, så som tid och pengar.
Sändare - Tekniska brister i tillverkning och konstruktion kan förstöra semantiken hos en
produkt. Störst betydelse får dessa brister om produkten strävar efter att vara exklusiv. En
billig produkt kan å andra sidan förstärka sin semantik genom dåliga måttoleranser,
ytfinish eller missljud. Även produktens varumärke kan med sin historik försvåra ett
inträde till nya modestilar eller marknader.
Kanal - Kommunikationsbrus i kanalen kan vara i stort sett vad som helst som finns i
miljön där produkten vistas. Några exempel på saker som gör att produktens budskap
missuppfattas eller att produkten överhuvudtaget inte uppfattas är: Konkurrerande
produkter, väderförhållanden, tidsbrist vid betraktande av produkten eller personliga
åsikter från betydande personer.
Mottagare – Handikapp eller sjukdom som försämrar sinnena hos användaren försämrar
möjligheten att ta del av produktens semantik.
Mål - Detta är troligtvis den del av kommunikationsmodellen som skapar störst
störningar i skickandet av information mellan designern och användaren. Den
information som användaren får från sina sinnen blir kognitivt tolkad utefter användarens
förutsättningar. Dessa förutsättningar bygger bland annat på tidigare erfarenheter, kultur
och religion.
Crilly (2004) skriver att okunskap hos designern om användaren och användarens
levnadsstil kan minska möjligheten att kommunicera genom produkten. Designern måste
veta när, var, hur och vem som produkten ska användas av, för att effektivt kunna
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förmedla ett budskap. Ju smalare och mer nischad målgruppen är desto lättare blir det att
eliminera bruset i kommunikationsmodellen.
2.2.5 Vilka metoder finns för att uppnå en fungerande produktsemantik?
Det finns alltså ett mängd olika aspekter som påverkar användarens tolkning av
produktens semantik. Detta gör att det inte finns någon universalmanual för vilka former,
färger, material, ljud, lukter eller smak som ger ett visst budskap. Enligt Hsiao (1997) är
den forskning som genomförts inom området semantik är inte entydig. Däremot har det
utvecklats olika metoder för att uppnå en så bra produktsemantik som möjligt. I nästan
samtliga artiklar och litteratur som studerats inför denna fördjupning inom semantik
beskrivs nya metoder. Att redogöra hur alla dessa metoder är uppbyggda tar för mycket
tid och plats i anspråk. Dessutom liknar metoderna varandra i mycket stor utsträckning.
Istället presenteras en sammanslagning samt förenkling av metoderna. Målet är att
eliminera de hinder som uppstår i envägskommunikationsmodellen. Med hjälp av
fokusgrupper, ett antal person som representerar den tänkta målgruppen, kan
produktutvecklingen ske genom tvåvägskommunikation. Genom noggrant utförda tester
och intervjuer finns möjligheten att ta reda på hur målgruppen tänker och på så vis kan
produktens formbestämning erhålla en förståelig semantik.
Med följande sju steg sammanfattas arbetsprocessen för att kunna skapa en fungerande
produktsemantik.
1. Bestäm målgrupp. Ju smalare desto bättre. Målgruppens specifikation ska
innehålla minst kön, ålder, yrke, social status, intressen, religion samt geografisk
boendeplats. Beskrivningen av målgruppen kan med fördel göras genom ett
scenario.
2. Undersök målgruppens behov och sätt att använda produkten. Förstå användarens
behov relaterat till produktsemantik. Hur kommer produkten att användas och
vilken information om dess funktion innehåller tecknet?
3. Bestäm vilket budskap/uttryck/meddelande som ska förmedlas genom produkten.
4. Undersök produkter som ger samma budskap men innehar en annan funktion.
Försök finna relevanta kriterier som karaktäriserar och uttrycker den rätta
semantiken.
5. Ta reda på vilka produkter som målgruppen tycker stämmer överens med
budskapet.
6. Specificera kraven för att den nya produkten ska uttrycka budskapet. Definiera de
semantiska attributen.
7. Observera och intervjua användare under prototyptester.
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2.3 Retorik och presentationsteknik
Detta är en fördjupning som bedrivs parallellt med examensarbetet våren 2006 vid
Karlstads universitet. Denna text behandlar ämnet retorik och visar fördelarna med en
god presentationsteknik.
Att tala inför publik kan vara ett problem för många. Det finns många faktorer som kan
oroa en talare, men grundläggande kunskaper om retorik är ett verktyg för att prestera
bättre. Att hålla en övertygande presentation är en färdighet som alla kan tränas i. Vissa
personer har naturligt lättare att tala inför en publik men alla kan utveckla sin förmåga att
förmedla ett budskap effektivt. Muntliga presentationer har stor genomslagskraft och är
en mycket flexibel form av kommunikation.
2.3.1 Vad är retorik?
Ordet retorik kan översättas med ”vältalighet” och kan definieras som ”läran att tala väl
och medryckande”. Retorik handlar om hur ett budskap förmedlas, när och var detta sker
och vilken verkan det har. Retorik används i flera olika sammanhang. Det kan handla om
att klargöra sin åsikt, få sin vilja igenom, för att leda och styra, sälja varor och tjänster
eller för att uttrycka vår identitet. Hur man tillämpar retoriken och väljer att förmedla sitt
budskap styrs alltså av den situation man befinner sig i. Renberg (2003).
Retorik som lära handlar om en systematiserad form av språkanvändning. Denna konst
har sitt ursprung från det antika Grekland. Vid mitten av 400-talet f.Kr. uppstod det ett
behov att kunna tala och argumentera för sin sak. Istället för att lösa tvister med våld
förhandlade olika parter fram ett beslut. Då gällde det att kunna tala väl och argumentera
övertygande för att få sin vilja igenom. I och med denna utveckling startade så
småningom talarskolor med mål att utbilda folk i att påverka andra med hjälp av det
talade ordet.
Renberg (2003) skriver att vi idag skiljer på tre olika huvudtyper av tal: argumenterande,
informerande samt underhållande tal.
Argumenterande tal handlar om att övertyga mottagaren med hjälp av styrkande
argument. Denna form av tal förekommer inom juridik och politik men även hos säljare
och inom reklamvärlden. Att kunna argumentera för sin sak är av stor vikt såväl i
privatlivet som i arbetslivet och som ovan nämnt knyter det an till grunden för retorikens
uppkomst. Informerande tal används för att förmedla information eller för att upplysa
åhörarna. För att förmedla budskapet, exempelvis vid undervisning, tillämpas
beskrivande framställningar. Dessa framställningar kan stödas av att använda skrivtavlan
eller genom att visa bilder. Underhållande tal har som ändamål att skapa en god stämning
och att roa. Exempel på underhållande tal är festtal och anekdoter.
En muntlig framställning innehåller vanligen delar från samtliga typer av tal. Men för att
budskapet ska ha önskad genomslagskraft krävs det att framställningens huvudinriktning
är fastställd. Med ett klart mål kan talaren planera tillvägagångssättet för att föra fram sitt
budskap och effektivisera kommunikationen.
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2.3.1.1 Att övertyga
Oavsett talets form handlar det om att påverka och övertyga sin publik. Renberg (2003)
och Hägg (2001) beskriver att det inom retoriken finns tre grundläggande begrepp som
förklarar interaktionen mellan talare och publik:
•
•

•

Logos är det viktigaste i ett tal. Logos betyder ”ord” eller ”tanke” på grekiska och
står för det logiska. Genom att hålla ett genomtänkt, sakligt och innehållsrikt tal
tillämpas logos.
Ethos har koppling till etik och betyder ”sed och sedlighet”. Talarens karaktär är
av stor vikt och för att nå ut med sitt budskap måste denne vara trovärdig. Ju
större förtroende publiken har för talaren, desto mer mottaglig är den för det som
sägs.
Pathos betyder ”lidande, lidelse, upplevelse” och innebär att väcka känslor hos
åhörarna och engagera dem. Ett argument accepteras bara om det motsvarar
publikens vilja eller intressen.

Vid ett framförande är det fördelaktigt att ha vetskapen om hur dessa tre medel fungerar
och samverkar. Olika delar av talet bör nyanseras så att helheten verkar övertygande. Vid
inledningen handlar det om att genom ethos skapa en god relation med publiken. Få
åhörarna positivt inställda och vinna deras förtroende. Under själva argumentationen eller
då innehållet presenteras är det logos som ska framhållas. Vid avslutningen gäller det mer
att påverka publiken genom pathos, väcka känslor och sprida ett engagemang.
2.3.2 Presentationsförberedelse och genomförande
Lundén och Rosell (1999) och Nationalencyklopedin (2006) skriver att ett antal
förberedande arbetsmoment bör tillämpas för att uppnå en väl genomförd presentation.
Det första går ut på att fastställa vad talet ska innehålla, vad budskapet är. Det är viktigt
att ta reda på vilken målgrupp framförandet riktar sig till, i vilket sammanhang talet sker,
när och var och hur lång tid du har på dig. Utgå från att disponera halva tiden till
framförandet och tillägna andra hälften till diskussion och frågor.
I det andra momentet samlas allt material till framförandet och sammanställ fakta,
statistik och argument som ligger till grund för ditt budskap. Samla gärna in ett överflöd
av information för att sedan kunna välja ut det viktigaste och samtidigt få en bred
kunskap inom det aktuella ämnet.
Det tredje momentet går ut på att bestämma upplägget, i vilken ordning innehållet ska
presenteras. Det finns detaljer som skiljer sig för olika dispositionsmodeller vid tal och
anföranden men målet är att budskapet ska nå mottagaren effektivt och övertygande.
Renberg (2003) beskriver dispositionen för ett argumenterande tal enligt nedanstående
punkter. Uppbyggnad kan dock tillämpas vid flera andra tillfällen, exempelvis vid
föreläsningar eller vid mediedebatter.
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•
•
•
•

•

Inledning - Först och främst handlar det om att göra publiken uppmärksam och få
den intresserad. Dessutom bör det klargöras vad talet ska handla om och fokusera
på temat.
Bakgrunden - Förklara vad problemet är eller vilka förhållande som råder.
Tesen - Ge förslag på lösning på problemet eller uppmana till förändring.
Argumenteringen - Vanligtvis används tre argument. Det näst bästa bör inleda
argumentationen. Därefter kommer det svagaste argumentet och det bör även
finnas utrymme att bemöta eventuella motargument. Som avslutning på
argumenteringen används det starkaste argumentet. Tanken är att detta argument
ska vara det känslomässigt starkaste och påverka publiken när det gäller att ta
ställning till tesen.
Avslutningen - Då ska tesen upprepas och argumenten kort sammanfattas. Det
ska klargöras för publiken hur de ska tänka och handla. Slutligen ska talet tydligt
avslutas.

I det fjärde momentet gäller det därför att konkretisera innehållet. Anpassa språket till
åhörarna, formulera det som ska sägas enkelt och tydligt och tillämpa gärna upprepning
för att hjälpa lyssnarna att minnas. För att förtydliga innehållet kan bildmaterial
användas. Enligt studier tillägnar vi oss mer än 85 procent av våra kunskaper med synen
och därför är bilder ett väldigt användbart verktyg.
Därefter gäller det att lära sig talet, dock inte nödvändigtvis utantill. Tillämpa gärna
stolpmanus i form av ord eller bilder. Ett manus ska inte läsas innantill utan fraser och
nyckelord ska stödja talaren och hjälpa denne att minnas. Viktiga avsnitt i framförandet
kan dock antecknas ordagrant. Det kan till exempel vara inledningen eller avslutningen
som du vill känna dig säker på och inte trassla till.
Slutligen återstår själva genomförandet. Det första intrycket är mycket viktigt för
publikkontakten och stämningen och inledningen ska fånga åhörarnas intresse och
nyfikenhet. En talare ska framförallt tänka på hur han använder rösten och kroppsspråket.
Att uppträda lugnt och säkert inger förtroende. Använd din personlighet och tala med klar
stämma i ett lugnt tempo så att budskapet tydligt når åhörarna. Kroppshållningen ska vara
utåtriktad och utstråla säkerhet och använd ett naturligt kroppsspråk för att understryka
det du säger. Viktigt är också att söka ögonkontakt med publiken och alltid tala vänd mot
åhörarna. Vid en presentation är det inledningen och avslutningen som publiken minns
bäst. Det är därför värt att planera dessa moment noggrant. Avslutningen ska utnyttjas för
att få åhörarna att minnas ditt budskap och ge dem en god helhetsbild.
2.3.3 Vad gör en talare bra?
Enligt Rollof (1999) karakteriseras en god talare av följande punkter:
• Goda förberedelser.
• Kunskap om intresse i ämnet – ett bra budskap.
• Entusiasm och energi.
• Personlighet och självförtroende. Förmågan att lyssna och interagera med
publiken.
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Som ovan nämnt är det ytterst viktigt med goda förberedelser. Det är grunden till de
övriga faktorerna. Med stor kunskap och stort intresse i ämnet ökar kvalitén på
presentationen och desto mer intressant blir det att lyssna på talaren. Ett brett kunnande
inbjuder till mer improvisation och utvikningar vilket ger en levande framställning. En
talares attityd är viktig för publikkontakten. Entusiasm och energi i form av spontanitet
och livlighet gör framställningen intressant. Det är personligheten som gör dig och ditt
framträdande unikt. Identifiera och utnyttja dina goda egenskaper för att interagera med
publiken och utstrålar du självförtroende blir såväl du som ditt budskap trovärdigt.
Ovanstående punkter kan ses som ett recept för framgång men för att bli en bra talare
krävs träning. Det gäller att rannsaka sig själv och analysera såväl sina goda sidor som
talare som de brister man har. Mycket går att lära genom att studera andra men det bästa
medlet för att göra framsteg är att ta varje tillfälle i akt att själv hålla muntliga föredrag.
2.3.4 Fördelar med god retorik
Att kunna framföra muntliga presentationer effektivt är fördelaktigt såväl privat som i
skolan eller i arbetslivet. Vid en anställningsintervju är första intrycket väldigt viktigt och
hur du talar och presenterar dig kan vara direkt avgörande om du får anställning eller inte.
I samband med muntliga presentationer syns du och därmed finns möjlighet att påverka
andras uppfattning om dig. För att nå ut med dina åsikter och idéer och för att få igenom
dina förslag handlar det om att tala väl och övertygande. Till följd av detta låter du även
omgivningen inse vilken kapacitet du besitter. De som behärskar muntliga presentationer
bäst konkurrera även om de viktigaste och mest meriterande uppdragen inom exempelvis
ett företag.
Det sista momentet i examensarbetet som gruppen har genomfört är en slutpresentation.
Vid detta tillfälle gäller det att presentera det resultat som gruppen har arbetet fram.
Målet med presentationen är att informera om, och argumentera för, den slutgiltiga
lösningen. Ska detta framförande vara intressant och övertygande gäller det att tillämpa
de retoriska verktyg och den medvetna presentationsteknik som behandlats i denna text.
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3. METOD
Här presenteras samtliga moment som genomförts under hela projektarbetet. Metoden
beskriver i detalj hur gruppen har arbetat under de tre faserna, från projektets start och
fram till slutpresentationen. Metoden grundar sig i de kunskaper som erhållits under
ingenjörsutbildningens tre år samt i den korta projektledningskurs som genomfördes hos
HAVD AB.

3.1 Idéfas
Enligt utbildningen i projektledning som gruppen erhöll från HAVD ska ett projekt
startas med en så kallad idéfas. Under denna fas ska det finnas utrymme för alla tänkbara
idéer och de ska inte på något sätt begränsas. Målet är att gruppen ska bedriva ett
divergent tänkande och idéer ska behandlas objektivt. Alla förslag behöver inte vara
färdiga lösningar utan en del kan fungera som komplement till andra idéer. Innan
idégenereringen startades krävdes dock en inkörningsperiod där gruppmedlemmarna
bekantade sig med ämnet och undersökte marknaden.
3.1.1 Studiebesök
För att få mer allmän kunskap om lastbilar besökte gruppen Lecab Lastbilar och
Värmlands Motor AB. Båda företagen är återförsäljare av lastbilar och tillhandahåller
dessutom servicearbete. Genom att besöka de lokala åkerierna Schenker AB och DHL
(Västra Götalands Transport AB) önskade gruppen att få en inblick i brukarnas
arbetsrutiner samt undersöka användandet av dagens befintliga steg.
Till studiebesöken förberedde gruppen ett par frågor till chaufförerna. En förhoppning var
att få en bred och öppen diskussion med användarna. Genom att undvika för många
ledande frågor ville gruppen få fram chaufförernas egna åsikter och tankar. I starten på
intervjuerna ställdes även ett par enklare frågor som gör att den utfrågade känner sig mer
avslappnad. För att få en bra bredd på intervjumaterialet sökte gruppen chaufförer i olika
åldrar med olika antal år i branschen. Den huvudsakliga målgruppen till ett förbättrat
insteg är personer med svårigheter att ta sig upp till hytten, såsom personer med
yrkesskador. Därför inriktade sig intervjufrågorna mot yrkesskador, branscherfarenhet
samt information om alternativa lösningar som finns eller som har funnits på marknaden.
För att noggrannare studera dagens förutsättningar hos Volvos FH-serie genomfördes
även ett studiebesök hos Volvo Lastvagnar AB på Hisingen. Gruppens mål med besöket
var att få undersöka olika detaljer på den befintliga lastbilen. Samla in mått, fråga om
funktioner hos vissa delar samt få mer ingående information om diverse komponenter.
Förutom ovanstående visiter utförde gruppen ytterligare efterforskning. Genom ett besök
på Värmlands Rasta kunde gruppen mer eller mindre i smyg observera chaufförer när de
brukar lastbilens in- och ursteg. Faktum är att svaret på frågan, hur chaufförerna brukar
steget, skiljer sig från verkligheten. Därför låg det i gruppens intresse att undersöka
chaufförers rutiner.
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3.1.2 Informationssökning
För att lära känna branschen bättre och undersöka dagens lastbilsmarknad utförde
gruppen en omfattande insamling av information. Sökandet bedrevs med hjälp av flera
olika källor, mycket information fanns att tillgå via Internet men även i branschtidningar.
För att söka efter befintliga lösningar som var patentskyddade användes databasen
esp@cenet som fanns hos Patent och Registreringsverkets hemsida. Därtill var personer
som gruppen kom i kontakt med under projektet värdefulla källor.
3.1.3 Idégenerering
För att effektivt strukturera en idégenerering kan man använda sig av flertalet olika
metoder. Idégenereringen startade i ett tidigt skede i projektet, detta för att inte hämma
kreativiteten genom att titta på befintliga lösningar. Gruppen brainstormade först själva
med olika tekniker och senare under projektets gång användes utomstående personer.
Detta för att få in idéer av människor som inte var lika insatta i projektet.
Enligt de Bono (1984) finns det två typer av kreativt tänkande. Det ena sättet är att vara
ovetande om problemets begränsningar och det andra tankesättet är att fly från
verkligheten. Att genomföra idégenereringen i början av projektet gör att
begränsningarna som egentligen finns inte har upptäckts och genom att använda sig av
bra metoder för idégenereringen kan man lättare fly från verkligheten. Inspiration till
följande idégenereringsmetoder som presenteras nedan hämtades från Michanek (2004).
3.1.3.1 Random input
Metoden används för att bryta det strukturerade tänkandet och ge nya infallsvinklar på ett
problem. Ord från valfri källa väljs ut slumpmässigt. Slumporden ska vara substantiv och
associationer till det valda ordet skall generera nya lösningar på problemet. Idéerna
dokumenteras tillsammans med slumporden och dess associationer och kan vidare
bearbetas.
3.1.3.2 6-3-5 metoden
Metoden är en individuell idégenerering som går ut på att vidareutveckla varandras idéer
och koncept. Gruppmedlemmarna får en viss tid att själva idégenerera på ett papper.
Pappret skickas sedan vidare så att idén kan utvecklas ytterligare av någon annan i
gruppen.
3.1.3.3 Substantiv + substantiv = Idé
Denna metod liknar till viss del Random input. Skillnaden är den att två slumpord,
substantiv, väljs ut. Genom att sammankoppla dessa ord ska nya tillämpningar och
lösningar genereras. Exempel på denna metod kan vara cirkel och såg – cirkelsåg.
3.1.3.4 Kreativ idol
En metod som går ut på att ikläda sig rollen av personer som är kända och kreativa. Hur
hade Elvis löst problemet? Flera olika personer kan användas för att få nya infallsvinklar
på problemet. Idéerna dokumenteras individuellt av varje deltagare.
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3.1.3.5 Zooma ut
I denna metod så zoomar man ut från problemet eller produkten som ska utvecklas. Först
listas produktens egenskaper och sedan ska dessa egenskaper associeras till andra
produkter som har liknande egenskaper. Titta närmare på de listade produkterna och
deras specifika lösningar och försök använda dem till den produkt som ska utvecklas.
3.1.4 Urvalsmetoder
När projektet nått grind 1 skedde den första gallringen av idéer. Olika urvalsmetoder
användes för att på ett effektivt och produktivt sätt kunna välja rätt idé att vidareutveckla.
Urvalsmetoderna följde de direktiv som Michanek (2004) återger.
3.1.4.1 Tre prickar
Det är en informell och enkel urvalsmetod för att rangordna idéer. Deltagarna röstar på de
idéer som de tycker är bäst utifrån tre kriterier. Metoden är bra för att få en snabb
värdering av idéerna utifrån gruppmedlemmarnas magkänsla. Metoden är bra att använda
som första urvalsmetod.
Johansson (2005) beskriver hur man ska värdera idéer. Han berättar att
kreativitetsforskaren Teresa Amabile har gjort definitionen av en bra idé efter följande
kriterier: nyhet, värdefullhet samt realiserbarhet. I urvalsmetoden tre prickar använder vi
nämnda kriterier som riktlinjer, men anpassar dem efter projektets inriktning.
•
•
•

Röd prick: Denna idé är mycket nyskapande, även om det krävs mycket
vidareutveckling
Grön prick: Denna idé utstrålar enkelhet och är realiserbar inom projektets resursoch tidsram.
Blå prick: Denna idé skulle förbättra dagens lösning mycket samt ge ett stort
värde för användaren.

3.1.4.2 Top 10
Metoden fungerar liknande en musiklista. Top 10 är en enkel metod som används för att
välja ut de bästa idéerna ur en större samling. Metoden kan utökas till fler till antalet men
används primärt för att få fram gruppmedlemmarnas främsta favoriter.
3.1.4.3 Kesselring
Detta är en av de mest kända urvalsmetoderna. De aktuella idéerna utvärderas med hjälp
av definierade kriterier. Metoden fungerar som en matris och kräver mer jobb än de
övriga urvalsmetoderna och grundar sig på ett poängsystem. Olika poäng, från en skala
på till exempel 1-10, utdelas till idéerna beroende på hur pass bra de uppfyller varje
kriterium. Alla kriterierna erhåller även ett procentuellt värde som talar om hur mycket
det enskilda kriteriet ska väga in i sammanställningen. Till exempel är säkerhet och
användarvänlighet två viktiga kriterier i det aktuella projektet och därför får de ett högt
procentuellt värde.
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3.2 Förstudiefas
Från idéfasen och grind 1 gick projektet in i nästa skede. I förstudien analyserades de
utvalda koncepten Gröna hissen, Blå steget och Röda trappan med olika metoder. En
funktionsanalys och en kravspecifikation upprättades. Med hjälp av dessa dokument samt
litteratur, intervjuer och tester kunde gruppen urskilja det slutgiltiga konceptet.
3.2.1 Litteraturstudier
I förstudien var det nödvändigt för gruppen att sätta sig in i området för tekniska
lösningar som kunde tillämpas på de utvalda koncepten. Störst fokus lades på drivsystem
och teknik som kunde nyttjas på en befintlig lastbil. För att få en korrekt och klar vy över
de drivsystem som kan tänkas användas fördjupade sig gruppen i en kortare
litteraturstudie där relevanta böcker och material studerades. Dessutom studerades
tidigare examensarbeten som utförts på Karlstads universitet, dels för att få information
om resultaten men också för att ta del av vilka arbetsmetoder som gett ett bra resultat.
3.2.2 Modellbygge
För att få förståelse hur de tre utvalda koncepten skulle fungera i verkligheten användes
först enkla modeller i kartong för att illustrera de olika tekniska lösningarna. Enkla
kartongmodeller av utfällbara steg och trappor med tvådimensionell funktion testades och
diskuterades. Dessa enkla modeller la sedan grunden till de kommande modellerna/mockups som byggdes i trä.
För att kunna använda koncepten till att klättra upp och ner tillverkades en rigg utifrån
ritningsunderlag och skisser i skala 1:1 av en FH-vagns dörrsida och insteg.
Konstruktionen bestod till grunden av lastpallar med förstärkningar i regelvirke. Riggen
kompletterades sedan med de steg som idag sitter på Volvos FH. På så sätt var riggen
överensstämmande med insteget på en FH-vagn som gick att kliva i och ur. De tre
koncepten monterades på riggen och gruppen kunde testa de olika lösningarna genom att
kliva in och ur samt genomföra mätningar och beräkningar.
3.2.3 Funktionsanalys och kravspecifikation
Viktiga styrdokument under förstudiefasen är funktionsanalysen och kravspecifikationen.
Enligt Landqvist (2001) är funktionsanalysen ett verktyg för att arbeta metodiskt vid
analys med hjälp av de krav och önskemål som ställs på en tänkt lösning.
Funktionsanalysen ska hjälpa oss att analysera problem genom att se till enskilda
funktioner istället för till färdiga lösningar.
Analysen underlättar arbetet ytterligare genom att fungerar som en checklista över allt vi
tagit reda på. Resultatet av undersökningar, tester, litteraturstudier samt intervjuer med
användare sammanfattas och ingår i analysen. Funktionsanalysen har olika
klassindelningar. Den så kallade huvudfunktionen (HF) beskriver produktens primära
syfte. De nödvändiga funktionerna (NF), är förutsättningar som krävs för att HF ska
kunna uppfyllas. Man har också önskvärda funktioner (ÖF) och ibland även onödiga
funktioner (OF). Samtliga funktioner kan även inneha preciseringar och förtydliganden så
att det klart framgår vad dessa avser. Vid mer omfattande och noggrannare analys bör
funktioner delas in under olika rubriker såsom till exempel konstruktion, säkerhet osv.
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Genom tester, beräkningar och information från EU direktiv listades krav som lösningen
måste uppfylla, en så kallad kravspecifikation. En kravspecifikation är en detaljplan för
tänkta lösningar på problem och upprättas för att minska risken för en subjektiv
bedömning. I specifikationen skall mått och toleranser på samtliga mätbara egenskaper
finnas tillhanda. Måtten kan ges som ett exakt värde eller ett intervall och alltid
efterföljas av den passande enheten. Dessutom ska även bestämmelser och restriktioner
återfinnas. Kravspecifikation fungerar som en mall vilken ger direktiv på hur
slutprodukten skall utformas, konstrueras och anpassas till aktuell miljö.
3.2.4 Riskanalys
Under förstudien genomfördes en riskanalys, FMEA (Failure, Mode, Effect Analysis),
där eventuella framtida problem på förhand analyseras. Tänkbara problem/händelser
identifieras, och som åtgärd fastställs en kortfattad handlingsplan för var situation. I
förstudiefasen var det viktigt för projektgruppen och företaget att de aktuella riskerna
som kan drabba projektet identifierades.
3.2.5 Informationsökning
Information till projektet söktes på ett antal olika sätt. I förstudiefasen söktes information
kring aktuella komponenter till koncepten i tekniska tidskrifter och på företags hemsidor
på Internet.
Informationsökningen hanterades genom uppdelning i olika ansvarsområden. Varje
gruppmedlem fick ansvar att samla in relevant information på respektive område som
gynnade gruppen och det fortsatta arbetet. Allt eftersom mer information samlades in i
denna fas enades gruppen om vilka koncept som skulle fungera bäst. Projektgruppen har
från början strävat efter ett realiserbart koncept med en fungerande prototyp monterad på
befintlig lastbil. Under tiden för informationssamlandet gallrade gruppen de koncept som
inte uppfyllde dessa kriterier.
Information kring drivsystem till koncepten inkluderade fördjupningar inom områdena
för elmotorer, hydraulik, samt pneumatik. Varje drivsystem som gruppen identifierade
som lämpligt fick ingå i ett dokument som lade grunden till ett beslut om vilket system
som skulle användas. I denna fas söktes också information kring tillhörande komponenter
som kunde krävas av respektive lösning. Fjärrkontrollsystem, handtag och fotstegsgaller
var några av de extrakomponenter som söktes.
3.2.6 Studiebesök
Genom att besöka återförsäljare av komponenter ville gruppen få expertis och rådgivning.
Öberg Innovation AB i Karlstad tillhandahåller bland annat linjärenheter och efter ett
besök hos dem kunde gruppen vidare planera den slutgiltiga konstruktionen.
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3.2.7 Tester
För att få en uppfattning om hur snabbt hissteget ska vara användes den tidigare
omnämnda riggen tillsammans med en el-truck. Trucken som i vanliga fall används för
att flytta lastpallar och liknande fick nu agera hiss och riggen motsvarade lastbilen.
Genom att åka upp och ner på truckens gafflar i olika hastigheter kunde farten bedömas
och utvärderas.
Med hjälp av en lämplig uppmätt hastighet kunde gruppen senare mer i detalj beräkna
vilka komponenter som passar för det utvalda konceptet.
3.2.8 Beräkningar
Under projektets gång har gruppen gjort flertalet beräkningar. Under förstudien
beräknades de krafter som påverkade de olika lösningarna. Momentkrafter och olika
vikter beräknades samt diskuterades. Hur mycket väger en lastbilschaufför? Vad och hur
ska vi dimensionera? Dessa frågor besvarades genom konsensus mellan gruppen och
handledare. Utförligare beräkningar behövdes när tidpunkten för det tänkta
prototypbygget närmade sig. Vid val av komponenter var det nödvändigt att kunna
presentera korrekta data.
3.2.9 Fryst design
Målet med förstudiefasen var att komma fram till en fryst design. Projektet har nått den
punkt då endast ett koncept kvarstår. Detta innebär att det har arbetats fram en klar och
fullständig konstruktion med tillhörande komponenter.
Det är nu projektet passerar grind 2 och konceptet ska antingen godkännas eller
underkännas av företaget och projektgruppen. Godkänns konceptet kan det finslipas
genom tester, beräkningar och slutföras för prototyptillverkning. Projektet går då in i den
slutliga genomförandefasen, en fas som består av prototypbyggnation, visualisering,
beräkningar och tester.
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3.3 Genomförandefas
Det tidigare arbetet har format det slutgiltiga konceptet och givit en grund för att jobba
vidare med själva genomförandet. I denna fas görs de sista justeringarna och arbetet
slutförs.
3.3.1 Studiebesök
Vid denna tidpunkt var gruppen överens om vilka komponenter som skulle användas till
det slutgiltiga konceptet. För att säkert fastställa vilken linjärenhet som var bäst lämpad
för ändamålet gjorde gruppen ett återbesök hos Öberg Innovation AB. Med all
bakgrundsinformation valdes nu en bestämd enhet och gruppen efterfrågade en offert för
att kunna slutföra affären. Dessutom krävdes en remtransmission mellan motorn och
enheten och även denna komponent kunde Öberg tillhandahålla.
3.3.2 CAD-modeller
Gruppen erhöll CAD-filer (Computer Aided Design) från Volvo och med hjälp av dessa
fanns möjligheten att modellera det nya insteget. Alla nya ingående komponenterna
förutom linjärenheten fick gruppen själv modellera. I solidmodelleringsprogrammet
Pro/ENGINEER modifierades originalritningarna så att de nya komponenterna passade
in. Dessa datamodeller låg till grund för detaljritningar samt presentationsbilder.
3.3.3 Beräkningar
Det fanns ett par riskområden på konstruktionen och därför krävdes en del
kontrollräkningar för att dimensionera alla komponenter korrekt. Tidigt insåg gruppen att
det kommer att uppstå ett stort moment på linjärenhet samt på infästningen av fotsteget
då chauffören skall nyttja steget. Därför utfördes en del beräkningar med en viss
säkerhetsfaktor. Dessutom krävdes det kontroll av linjärenhetens och tillhörande elmotors
kapacitet. För att komplettenheten skall fungera efter önskemål utfördes beräkning på
områdena hastighet, slaglängd, drivmoment, driveffekt samt livslängd. Därutöver
bestämdes specifikationer för stigning, varvtal och dimensioner.
3.3.4 Prototyp
Tidiga förhoppningar var att få en fungerande prototyp inbyggd på en lastbil i tid till
examensutställningen. Med Volvos ekonomiska och materiella bidrag skulle prototypen
specialtillverkas hos HAVD i Mölndal. Ett alternativ var att enbart tillverka en
modifierad instegslåda och visa den på utställningen. Offerter och leveranstider var
nödvändiga att undersöka för att planera och presentera prototypbygget.
3.3.5 Presentationsmaterial
För att göra en övertygande presentation och utställning krävs att gruppen har ett väl
genomarbetat presentationsmaterial. För att få tyngd i presentationen var önskemålet en
fungerande prototyp monterat på en lastbil. Lastbilen skulle sedan ställas ut framför
universitetet för allmän beskådan. Alternativet var att använda en monter och presentera
renderade bilder samt visa en animering där stegets funktion förtydligas.
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4 RESULTAT
I detta kapitel redovisas uppnått resultat av projektarbetet. Kapitlet beskriver i detalj
med text och bild hur lösningen på problemställningen uppnåtts.

4.1 Idéfas
Nedan presenteras resultatet av idéfasen som omfattar studiebesök, idégenerering samt
urvalsmetoder. Studiebesöken gav en omfattande bild av lastbilsmarknaden och det
behov som finns av ett förbättrat in- och ursteg till lastbilshytten. Idéskapandet utfördes
grundligt med en mängd olika metoder och som planerat utfördes urvalet för vilka idéer
som kom att vidareutvecklas vid grind 1.
4.1.1 Studiebesök
I början av projektarbetet var lastbilsvärlden främmande och de flesta fackuttrycken
behövde få en förklaring. Samtidigt var syftet med studiebesöken att undersöka hur
marknaden för insteg ser ut. I de flesta fallen var studiebesöken mycket lyckade och gav
värdefull information, se till exempel figur 5 där interiören av lastbilshytten illustreras.
Tyvärr satte snöoväder käppar i hjulet vid ett par försök till intervjuer med chaufförer.
När det var mycket nyfallen snö fick chaufförerna tidsbrist. Den stressade situationen
gjorde att deras inställning till att bli intervjuade blev negativ. Åtgärden till detta var att
återkomma en dag med bättre väderlek.

Figur 5: Skiss över hur det ser ut inne i lastbilen.
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4.1.1.1 Studiebesök hos Lecab
Datum: 2006-01-31
Besöksperson: Jan Brunnsell
Befattning: Ansvarig på serviceavdelning
Under studiebesöket studerades flertalet olika lastbilsmodeller från olika årgångar med
märket Scania. De såg alla snarlika ut i insteget. Skillnaden mellan höga och låga lastbilar
är dock antalet trappsteg. Den höga modellen har tre steg medan den lägre bara har två.
Handtagen sitter på insidan i hytten i form av två långa ledstänger på var sida av
dörrkarmen.
När man ska sälja in extrautrustning är det svårt att göra det mot ett åkeri. Åkeriet vill ha
en billig lastbil med så mycket lastkapacitet som möjligt. Om det istället är chauffören
själv som ska köpa lastbilen vill denna ha så mycket komfort som möjligt. Det blir därför
enklare att sälja in en extrautrustning till enskilda chaufförer.
Scania har idag en extrautrustning i form av ett insteg. Detta är ett rent mekaniskt insteg.
När dörren öppnas fälls det nedre trappsteget ut och de övriga blir synliga från att varit
dolda bakom dörren. Detta system har inte fungerat eller sålts så bra på grund av att
chaufförerna är missnöjda med att mekaniken krånglar. Smuts från vägsalt, sand och fukt
orsakar problem. Reparationer samt driftstörningar är kostsamt och chaufförerna kräver
att en enkel sak som insteget inte får orsaka detta.
Det kan vara svårt att få plats med ett mekaniskt insteg. På förarsidan går rattstången ner
till styrsnäckan. En mängd andra saker på lastbilar, vilket skiljer sig på olika modeller,
gör att en tänkbar lösning ej får vara utrymmeskrävande.
Jan berättade om att det någon gång under 80-talet fanns en person i Borlänge som
utvecklade ett tryckluftsdrivet insteg. Han kände dock inte till någon lastbil som hade
detta system installerat idag och trodde inte att det fungerade tillfredsställande.
På dagens lastbilsmarknad ansåg Jan att Scania har det bästa insteget. Detta för att det är
mer likt en trapp än en stege, det vill säga att det är en viss lutning in mot hytten.
Trappstegen är också stora med plats för hela foten samt halkskyddade. Nederkanten på
dörrkarmen är infasad så att man vid insteg inte ska riskera att slå i smalbenet.
Dessutom spekulerade Jan i att framtidens lastbilar troligtvis kommer att bli mera
kilformade för att minska luftmotståndet. Då bränslet blir allt dyrare är det viktigt att alla
detaljer är utformade för att bidra till minskat luftmotstånd.
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4.1.1.2 Studiebesök hos Värmlands Motor AB
Datum: 2006-02-09
Besöksperson: Tord Magnusson
Befattning: Verkmästare
Studiebesöket inriktades på att studera en FH16- samt en FM-lastbil. FM-vagnen var
intressant därför att där var det för tillfället motorservice och hytten var fälld. Detta
gjorde att tillfälle fanns att se hur det ser ut i motorutrymmet. Det är ont om plats på
förarsidan på grund av att rattstången går ner till styrningen. Dessa delar sitter snett
framför däcket och tar mycket plats.
På FH-vagnen finns det tre stycken fotsteg. Stegen sitter väldigt brant och det översta är
nästan inskjutet under hyttgolvet. Detta gör det svårare att utföra in- och ursteg. Mellan
det andra och tredje steget är det en liten lucka. Luckan används vid service av
strålkastarna. Man öppnar då luckan och trycker bak på strålkastaren så att den kommer
ut ur sitt fäste.
Det nedre steget sitter på stötfångaren. På alla nyare lastbilar sitter stötfångaren lägre än
tidigare, detta minskar skadorna vid en kollision med personbil. Systemet kallas för
FUPS, vilket betyder Front Underrun Protection System eller underkörningsskydd vid
frontalkollision.
När Tord visade hur han utförde in- och ursteg så använde han inte det högra handtaget
utan tog tag med högerhanden i ratten istället. Han tyckte att det blev ett alldeles för brett
grepp om man använde sig av båda handtagen.
Även Tord berättade om att det någon gång under 80-talet fanns ett tryckluftsdrivet
insteg. Det fungerade på så sätt att man ställde ena foten på ett steg och sen tryckte på en
knapp och man åkte snabbt uppåt. När man sedan skulle ur hytten så tömdes trycket i
tryckcylindern. Man hade möjlighet att justera luftflödet för att kunna kontrollera stegets
hastighet. Det hade skett en olycka med detta insteg när det var en oerfaren chaufför som
stod med fel ben på steget. Han hade använt högerbenet istället vänsterbenet. Chauffören
hade då fastnat med vänsterbenet i hyttdörren och fallit ner från steget.
Tord trodde att utvecklingen av detta tryckluftsdrivna insteg hade skett i
Stockholmstrakten. Han ringde till en kontakt och kom fram till att det idag finns ett åkeri
i Rimbo, Frihamra Åkeri AB, som tidigare utvecklat och sålt detta insteg.
Avslutningsvis ansåg Tord att utvecklingen av ett nytt insteg är relevant och att det finns
ett behov av ett hissliknande insteg.
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4.1.1.3 Studiebesök hos Schenker AB
Datum: 2006-02-09
Besöksperson: Lastbilschaufförer

Stefan Andersson, 24 år gammal, har arbetet inom lastbilsbranschen i 5 år och kör
lastbilsmodellen Scania R500, se figur 6. Varje dag går han in i och ut ur sin lastbil
ungefär 25 gånger. Stefan berättade att han tidigare hade haft en lastbil med ett mekaniskt
insteg. En gång hände det dock att det nedersta steget inte fälldes ut på grund av
isbildning. Vid ursteget föll han därför då steget inte fanns där det skulle. Hans åsikter
om ett insteg är att det måste vara tillförlitligt. Det är bra om det finns plats på översta
steget att ställa skorna på. Även Stefan var positivt inställd till en hissanordning.
Johan Gustavsson, 28 år gammal, har kört lastbil i 10 år. För närvarande kör han en
Volvo FH12 modell, se figur 7. Under en normal arbetsdag går han in i och ut ur sin
lastbil 40 gånger. Johan har inte fått någon arbetsskada av insteget. Om han fick önska
sig någon förbättring på insteget skulle det vara rejälare steg att kliva på. Han tyckte att
på Volvolastbilar är trappstegen minde halkskyddade än hos till exempel Scania.
Dessutom anmärkte han på att översta steget ligger inskjutet i förhållande till hyttgolvet.
Detta leder till att steget blir svårtillgängligt och ej synbart vid ursteg. Vid insteg använde
han vanligtvis endast det vänstra handtaget och tog ibland hjälp av ratten.
Jan-Erik Larsson är 49 år gammal och har varit lastbilschaufför i 28 år. Han kör olika
lastbilar beroende på vilken rutt det är och har därför erfarenheter från både Volvo- och
Scaniamodeller. Under en normal dag blir det ungefär 10 in- och ursteg. Dessvärre hade
han råkat ut för halkolyckor i samband med ursteg som lett till skada på ben, arm och
ansikte. Jan-Erik upplevde att Scanias insteg var bättre än Volvos. Han kör både Scaniaoch Volvolastbilar på arbetstid och kunde därför jämföra dem sinsemellan. Även Jan-Erik
menade att halkskyddet på Volvos steg ej är tillräckligt grovt mönstrat. Därför föreligger
halkrisk vid snö och slask. Vanligtvis använde han bara det vänstra handtaget
vid insteg. Det högra handtaget användes ytterst sällan och han påpekade dessutom att
man ibland måste klättra med prylar i ena handen vilket ytterligare försvårar momentet.
Jan-Erik tyckte tanken på ett hissliknande koncept var intressant och ansåg att en väl
fungerande anordning skulle kunna vara en tillgång, inte minst då för personer vars vikt
överstiger 90 kg.
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Figur 6: Insteget till en Scania R500.

Figur 7: Insteget till en Volvo FH.

4.1.1.4 Studiebesök hos Volvo Lastvagnar
Datum: 2006-02-16
Besöksperson: Anna Hager
Befattning: Gruppchef, Chassi
Guide vid studiebesöket hos Volvo Lastvagnar AB på Hisingen var Anna Hager,
gruppchef på avdelningen för chassi. Vid besöket mottogs en detaljritning över
instegslådan. Dessutom fanns det tid till att studera en FH-lastbil på nära håll och bland
annat testa att klättra på lastbilens befintliga steg, se figur 6. Förutom allmän information
från Anna samt från en konstruktör, fanns tillgänglig expertis av en ”produktkännare”.
Han hade svar på de flesta frågor samt att det utreddes vilka mått, komponenter och
förutsättningar som finns på den nuvarande lastbilen.
4.1.1.5 Rasta Värmland
Datum: 2006-02-21
Vid studiebesöket på Värmlands Rasta utfördes dolda observationer av hur
lastbilschaufförerna äntrade sina lastbilshytter. Det var mycket svårt att få en bra
synvinkel därför att lastbilarna parkerade väldigt tätt. Det gick därför inte att se från
sidan. Inte heller framifrån då lastbilsdörren skymde sikten. Observationerna utfördes på
ett avstånd på ungefär 20 meter, då lastbilssläpet är så långt. I smyg kunde då
lastbilschaufförerna studeras. Slutsatsen blev att flertalet av chaufförerna jäktar och
förefaller stressade. De struntar ofta i det nedersta fotsteget och utsätter sig själva för en
onödig belastning.
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4.1.1.6 Studiebesök hos DHL
Datum: 2006-03-07
Besöksperson: Jonny Olsson
Befattning: Lastbilschaufför
Jonny har arbetat som lastbilschaufför i 28 år och har kört både Volvo- och
Scanialastbilar. Under en normal arbetsdag använder han insteget mellan 25 till 30
gånger. Han ansåg att han hade fått smärtor i knäna på grund av alla dessa in- och ursteg.
Någon gång under 90-talet hade han sett ett insteg som var en hiss. Det var då en mycket
överviktig person som hade detta system. Jonny ansåg att denna hiss såg väldigt smidig
ut och han tyckte det verkade vara en bra lösning på problemet.
4.1.2 Informationssökning
Branschtidningar gav gruppen en första inblick i lastbilsmarknaden och de aktörer som
verkar där. Förundersökningen gav en överskådlig bild av marknadens olika
lastbilsmodeller och inspiration till idégenerering och skisser. Se figur 8.
Patentsökningen gav insikten att konkurrensen inom det aktuella området var minimal.
Sökningen var dock en aning begränsad och det är därför möjligt att det finns fler
lösningar patenterade. För att få tillgång till den fullständiga databasen krävdes ett
kostsamt medlemskap vilket gruppen inte var redo att betala och sökningen fick därmed
anses vara tillräcklig.

Figur 8: Johan Arvidsson studerar informationsmaterial.
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4.1.2.1 Kontakt med Frihamra Åkeri AB
Datum: 2006-02-09
Kontaktperson: Anders Mattsson
Befattning: Verkställande direktör
Vid studiebesöket hos Värmlands motor AB gavs information om att det tidigare
utvecklats ett tryckluftsdrivet insteg i Rimbo. Eftersökningar gav att en person vid namn
Anders Mattsson på Frihamra åkeri AB varit den ansvarige för denna utveckling. Genom
ett telefonsamtal samt via post förvärvades tillgänglig information i form av ett
reklamblad. Detta reklamblad finns som bilaga 10.
Anders berättade att han tidigare hade konstruerat ett lufttrycksdrivet in- och ursteg. Idag
finns dock ingen aktiv produktion utan de tidigare arbetena har varit specialbeställningar.
Den första framställningen var avsedd för Anders far som drabbats av ischias i ena benet
och var därför i behov av hjälpmedel för att kunna fortsätta köra lastbil. Denna
konstruktion var anpassad för en lastbil av modell Volvo F16 men kunde dessvärre ej
direkt överföras till FH-serien då hyttens position var för hög.
Konstruktionen består av ett trappsteg som är fäst mellan två skenor och upphängd i en
vajer. Steget förs upp och ner med hjälp av en tryckluftskolv som är placerad längs med
hytten. För att aktivera steget finns en knapp installerad på dörrens högra sida. Vid insteg
transporterar detta steg personen från en nivå motsvarande första normala steget och upp
till motsvarande tredje steget, alltså drygt 20 cm under golvnivån i hytten.
I dagsläget finns ett mönsterskydd på konstruktionen men inte något patent. Någon
vidareutveckling verkade inte vara av intresse för Anders utan de få tidigare
beställningarna hade enbart varit extraarbete som inte ingick i de ordinarie
arbetsrutinerna.
4.1.3 Idégenerering
Idégenereringen pågick under ett flertal veckor i projektets början. Med hjälp av metoder
som Michanek (2004) beskriver utfördes flertalet sessioner. Samtliga framställda idéer
dokumenterads och sammanställdes. De idéer som inte inom snar teknikutveckling kan
förverkligas gallrades bort. Kvar återstod 30 idéer vilka presenteras på ett likvärdigt sätt i
idébanken, se bilaga 4.
4.1.4 Urvalsmetoder
Som planerat vid grind 1 avslutades idéfasen och med hjälp av tre urvalsmetoder
gallrades flertalet av idéerna bort. De två första urvalsmetoderna tre prickar och top 10
byggde mest på magkänsla. Urvalet av vilka idéer som gallrades bort grundade sig mest i
urvalsmetoden kesselring och denna kan studeras i bilaga nummer 5. Slutresultatet av
dessa metoder resulterade i tre koncept som ska vidareutvecklas. Dessa är trappkonceptet
med idéerna Push-it och Compact ladder, hisskonceptet Gröna Hissen samt
stegkonceptet med Folddown och Flipsteg. Trappkonceptet kom i fortsättningen att heta
Röda trappen och stegkonceptet Blå steget. Figur 9 visar en skiss på idén Push-it.
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Figur 9: En tidig skiss på hur idéen Push-it skulle fungera.

4.2 Förstudiefas
Efter att grind 1 passerats presenteras här resultatet av förstudiefasen. De tre kvarvarande
koncepten vidareutvecklas i denna fas. Tester och enklare modeller visar att vissa idéer
inte går att förverkliga med ett tillfredställande resultat. Funktionsanalys och
kravspecifikation tar projektet närmare att uppnå fryst design.
4.2.1 Litteraturstudier
Tidigare rapporter, bland annat Nilsson et al. (2004), som fanns tillgängliga på Karstads
universitetsbibliotek gav uppslag om vart det gick att söka information om arbetsskador
och regelverk för utformningen av arbetsplatser. Detta ledde till sökningar hos
arbetsmiljöverket för att få information om statistik över arbetsskador hos
lastbilschaufförer. Idéer om hur olika mekaniska problem kan lösas gav av Chironis
(2001). Boken innehöll mängder av olika lösningsförslag som var mycket inspirerande
och lärande. Litteraturstudierna gav också uppslag för ämnen till teoriavsnittet som
examensarbetet även skulle innehålla.
4.2.2 Modellbygge
De tre koncepten Gröna hissen, Röda trappen och Blå steget var de som byggdes upp i
trä eller wellpapp, se figur 10. Skissmodellerna utsattes därefter för tester såväl som
enklare beräkningar. I ett tidigt skede ansåg gruppen att konceptet Blå steget inte hade
tillräckligt hög förbättringsgrad jämfört med dagens lösning på grund av att fotstegen
kommer att sitta på samma position som tidigare men fällas fram. Det bör också påpekas
att Scania hade ett liknande lösning som tillbehör till sina lastbilar. Blå steget ligger
därför för nära en redan existerande lösning och det kändes att projektet skulle få ett
bättre resultat om ett koncept som är helt nytt för marknaden presenterades. Blå steget
lades därför åt sidan och de övriga två koncepten vidareutvecklades.
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Konceptet Röda trappen bygger till stor del på idén Push-it, se bilaga 4. Genom att bygga
en enklare modell gavs insikten att instegsvinklen blir bättre med detta koncept men att
antalet steg eventuellt måste ökas. Svårigheterna med detta koncept var dess
konstruktion, som ytterligare bör övervägas samt huruvida förbättringsgraden är
tillräckligt hög. När Röda trappen är i utfällt läge sticker den ut upp till 100 centimeter
ifrån lastbilen. Detta kan bli ett problem om det är smala parkeringsplatser, exempelvis
på en färja. Då går det inte att använda denna lösning. Se figur 11.
Gröna hissen har många olika konstruktionsmöjligheter beroende på vilket drivsätt man
använder sig av. Till modellen av Gröna hissen användes en enkel hissanordning med
lina och hjul som kunde upplevas som en hiss. Konceptet fungerade och gruppen ansåg
att detta koncept kan vidareutvecklas med efterforskningar rörande olika drivkällor.

Figur 10: Skissmodell i fullskala.

Figur 11: Idén Push-it testades i enklare pappmodeller.

4.2.3 Funktionsanalys och kravspecifikation
Fullständiga versioner av funktionsanalysen och kravspecifikationen finns som bilagor
nummer 8 och 9. Dessa två arbetsmoment sammanfattar mycket information på ett tydligt
och kompakt sätt. De gav även mycket tydliga riktlinjer för det fortsatta arbetet och hur
den slutgiltiga lösningen utformades.
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4.2.4 Riskanalys
Under projektets gång har två stycken olika riskanalyser framställts. Den första var
mycket allmän och rörde mest vilka risker det fanns att projektet i sig skulle brista.
Risken för informations- och tidsbrist identifierads som den största risken. Den andra
riskanalysen behandlade istället vilka risker som fanns i det tänkta konceptet. I denna
riskanalys var det miljösvårigheter som identifierades som den största risken.
Miljösvårigheterna syftar på den smuts, korrosion, fukt och temperaturförändringar som
konceptet utsätts för när den sitter på lastbilen. Riskanalyserna kan ses i sin helhet i
bilaga nummer 6 respektive 7.
4.2.5 Informationssökning
Till det utvalda konceptet Gröna hissen har det identifierats tre stycken olika drivkällor,
elmotor, hydraulik samt pneumatik. Dessa olika drivkällor har sedan ett otal olika
lyftmekanismer som är tänkbara att använda till konceptet Gröna hissen.
4.2.5.1 Hydraulik
Enligt Dahlvig (2003) är hydrauliken väldigt stark i förhållande till sin storlek, vilket
beror på att oljan kan utsättas för stort tryck utan att komprimeras. Det som talar emot att
använda hydraulik är att det ändå blir utrymmeskrävande då det krävs en behållare för
oljan, pump och motor. Det är inte heller utrymmeseffektivt att använda en kolv. Kolvens
fulla längd blir vida längre än slaglängden.
4.2.5.2 Pneumatik
Pneumatik, tryckluft, finns att tillgå i befintliga system som sitter på lastbilen. Problemet
med att använda pneumatik är om lastbilens motor varit avstängd en längre tid, då finns
inget lufttryck att tillgå. Pneumatiska lösningar är också känsliga för låga temperaturer då
systemet riskerar att fallera på grund av isbildning.
4.2.5.3 Elmotor
Inom grenen elmotorer så finns det många motorer att välja mellan. Man kan
sammanfatta det med att det är själva lyftmekanismen som är intressant och därefter
väljer man en motor som passar till den bestämda applikationen.
4.2.5.4 Lyftmekanismer
Hos lyftmekanismerna finns det två olika spår att gå. Antingen att elmotorns rotation
överförs till en vinsch som drar upp en vajer. Det andra alternativet är en linjärenhet. En
linjärenhet omvandlar elmotorns rotationer till en linjärrörelse med hjälp av antingen
kulskruv, trapetsskruv eller kuggrem. Vid avstämning mot kravspecifikationen faller
kuggremmen bort på grund av att den inte klarar av så stora krafter som den tänkta
lösningen måste klara av för att lyfta lastbilschauffören. Kvar finns då kulskruven eller
trapetsskruven.
Trapetsskruven är uppbyggd av en helt vanlig skruv som det sitter en mutter på. När
elmotorn roterar på skruven förflyttas muttern i höjdled. Denna enkla konstruktion gör
den mer robust och starkare än kulskruven. Kulskruven är istället snabbare och har högre
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verkningsgrad. Kulskruven har även mycket noggrann positioneringsmätning vilket dock
ger en högre kostnad. Den konstruktionsmässiga skillnaden mellan trapetsskruven och
kulskruven är att hos kulskruven har gängan utformats så att den mellan muttern och
skruven bildar en kanal, där kulor överför krafter. Dessa kulor, precis som i ett kullager,
ger en försumbar friktion vilket medför en verkningsgrad över 90 procent. Se figur 12
som visar kulskruven i genomskärning.

Figur 12: Genomskärning av kulskruv. Kulorna medför låg friktion.

4.2.5.5 Växlar
Då de flesta elmotorer är byggda på sådant sätt att de har högt varvtal men lågt
vridmoment, är det lämpligt att använda en växel. Eftersom det i vårt fall även är ont om
utrymme i instegslådan är det fördelaktigt att inte placera elmotorn i linje med
linjärenheten. Det är då bättre att använda en vinkeländrare som samtidigt växlar ner
varvtalet. Det finns olika mekanismer som klarar av detta, varav vi undersökt snäckväxel
och remdrift. Remdriften är inte lämplig vid stor utväxling eftersom den då blir
skrymmande. Snäckväxeln har den fördelen att den är mer kompakt och ofta sitter
integrerad med elmotorn.
4.2.6 Studiebesök
Studiebesök har utfört hos leverantör av komponenter som behövs vid eventuell
prototypbyggnation. Syftet med studiebesöket var att få information om ifall vårt tänkta
koncept var möjligt att realisera med befintlig teknik. Tyvärr fanns det inte någon
leverantör av elmotor av den sort som söktes i Karlstad regionen. Istället skedde denna
kontakt via telefon. Dock hittades en kontakt som kom att vara mycket hjälpsam för att ta
fram komponenter rörande linjärenheten.
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4.2.6.1 Öberg Innovation AB
Datum: 2006-03-21
Kontaktperson: Lars Öhman
Befattning: Säljare Pneumatik
Gruppen besökte Öberg Innovation AB som är säljare av automatiseringsutrustning till
industrin. Linjärenheter, pneumatik och industriventiler hör till det sortiment som de
säljer. Information om dessa produkter och dess användningsområden tillhandahölls av
Lars Öhman. Vid studiebesöket gavs viktig information angående användningsområdet
för linjärenhet på en lastbil. Positiva besked gavs om möjligheten att använda dessa
enheter i kombination med elmotor. Flera olika alternativ var möjliga till Gröna hissen–
konceptet. Gruppen fick ta del av informationsmaterial och var välkomna att återkomma
med kompletterande frågor.
4.2.7 Tester
En viktig del av Gröna hissen är vilken hastighet som steget ska röra sig med. Till en
början uppskattades hastigheten till dubbelt så snabbt som ett höj- och sänkbart
skrivbord. Detta ansågs dock inte tillfredställande. Det behövdes ett mer konstruktivt och
förankrad motivering till hastigheten. Ett flertal tester och åkningar, med hjälp av en
truck och den fullskalemodell av lastbilssidan som konstruerats, kunde gruppen förvissa
sig om en lämplig hastighet. Se figur 13 och 14 för foton från testtillfället. Ett
tidsintervall mellan 3 och 4 sekunder är den tid som känns säker men ändå snabb nog för
att tillämpas på konceptet Gröna Hissen.

Figur 13: Test för att få fram hissens hastighet.

Figur 14: Hastighetstest.
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4.2.8 Beräkningar
Preliminära beräkningar var vägledande vid konceptval och fryst design. Slaglängden på
Gröna hissen var tänkt att uppgå till 750 mm och då blir hastigheten 250 mm/s. Det
utförda hastighetstestet bestämde stigningen på gängan hos kulskruven samt varvtalet för
denna. Stigningen bestämdes till 5 mm och för att hålla hastigheten 250 mm/s blir
varvtalet 3000 rpm. Det bestämdes också att lösningen ska dimensioneras för att
lastbilschauffören maximalt väger 200 kg, alltså 2000 newton. Eftersökningar på
marknaden för små elmotorer visade att varvtalet hos motorn inte behövdes ändras för att
få ut önskat drivmoment. Utväxlingen för transmissionen bestämdes därför till 1:1 och en
remdrift visade sig nu vara bäst lämpat.
4.2.9 Fryst design
Enligt planeringen uppnås fryst design vid grind 2. Konceptet Gröna hissen är det
koncept som hade flest positiva egenskaper. Det efterfrågades av chaufförerna samt att
med de enklare skissmodeller som framställts såg konceptet genomförbart ut. Genom
konsensus bestäms att endast arbeta vidare med Gröna hissen. Se figur 15 och 16 för hur
Gröna hissen ser ut i detta skede.

Figur 15: Schematisk skiss över Gröna hissens utformning vid fryst design.
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Figur 16: Skisser över tänkbara utförande på fotplattan.

4.3 Genomförandefas
Fryst design har uppnåtts och grind 2 passerats. Med bestämmelserna att endast
vidareutveckla Gröna hissen gick projektet vidare in i genomförandefasen. Här nedan
presenteras resultatet av genomförandefasen och om hur Gröna hissen utvecklades till en
färdig lösning på problemställningen.
4.3.1 Studiebesök
Datum: 2006-04-10
Kontaktperson: Johan Albinsson
Befattning: Säljare automation
Under andra besöket på Öberg Innovation AB tog gruppen ett slutgiltigt beslut i samråd
med en återförsäljare på företaget. Utöver linjärenheten kunde Öberg även tillhandahålla
en kuggremstransmission med utväxling 1:1 som var specialtillverkad för att passa motor
och enhet. Efter besöket hade gruppen en offert innehållande linjärenhet med tillbehör
samt transmissionsenhet. I och med detta var gruppen nu ett steg närmre ett
prototypbygge.
4.3.2 CAD-modeller
Vid studiebesöket på Volvo lastvagnar den 16 februari erhölls en CD-skiva med CADfiler på delar som berör projektet. Dessa filer var mycket svårhanterliga på grund av dess
filformat. Det var ej möjligt att gå tillbaka i historiken för att studera modellens
uppbyggnad. Detta medförde att vid skapandet av önskade ändringar måste berörda ytor
raderas. En inlärningsperiod var också nödvändig då dessa ytmodifikationer berörde
kommandon i Pro/ENGINEER som inte tidigare används i utbildningen.
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4.3.3 Beräkningar
För att på ett konstruktivt sätt kunna argumentera för de valda komponenternas
dimensionering behövdes beräkningar göras. Beräkningarna låg också till grund för de
data som behövs vid diskussion med leverantörer av komponenterna.
Följande värden har fåtts från den valda kulskruvens dimensioner samt projektets
kravspecifikation:
Dynamisk bärighet: C = 9600 N
Last: Fm = 2000 N
Slaglängd: l = 750 mm
Stigning: p = 5 mm
Stignings hastighet: v = 250 mm/s
Verkningsgrad: n = 0.9
4.3.3.1 Livslängd kulskruv
Varvtal: nm = (Stignings hastighet/stigning) * 60 = 3000 rpm
3

 C 
6
Livslängden: L = 
 × 10
 Fm 

Livslängden i antalet timmar: Lh =

L
≈ 615 driftstimmar
nm × 60

Följande antas:
• Att slaglängden tar 3 sekunder att till ryggålägga.
• Att kulskruven används 60 gånger per dag.
• Att kulskruven används 300 dagar på ett år.
Den teoretiska livslängden för kulskruven blir då 41 år.
4.3.3.2 Erforderligt drivmoment
Fm × p
Moment: M =
= 1,8 Nm
2000 × π × η
På grund av den påfrestande miljö som är i lastbilen måste kulskruven utrustas med
tätning. Denna tätning medför ökad friktion vilket leder till att det erforderliga
drivmomentet också måste ökas. En mycket grov uppskattning av momentet som uppstår
i tätningen gör till 0.1 Nm. Ytterligare momentförluster uppstår i transmissionsenheten.
Den tänkta remdriften har en friktion som motsvarar 0.2 Nm.
Erforderligt drivmoment, Md uppgår till 2.1 Nm
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4.3.3.3 Erforderlig driveffekt
M × Nm
Erforderlig driveffekt: P =
= 656 W
C
Den erforderliga driveffekten överstiger den tänkta elmotorns effekt. Dock går det att
tillämpa intermittent drift. Genom överbelastning av elmotorn men med mycket korta
driftscykler och med lång återhämtningstid uppstår inga skador på motorn. Liknande
belastningsfall återfinns hos startmotorn i dagens bilar. Intermittent drift medför att det
blir möjligt att använda en mycket mindre motor än vad som annars vore fallet.
4.3.3.4 Beräkning på infästning av fotplattan
För att dimensionera infästningen antas att värsta möjliga belastningsfall råder. Enligt
figur 17 angriper kraften längst ut i kanten av fotplattan. Dimensionering gör först för att
ta reda på vilket tvärsnitt infästningen ska ha för att inte överstig den maximala
skjuvspänningen, som antas vara 210 MPa. Figur 18 visar infästningens tvärsnitt.
Kontrollräkning genomförs också på böjspänningen för att se vilken av dessa som blir
dimensionerande. Efter detta steg beräknas nedböjningen vid vridning och böjning för att
inte få en orimligt stor elastisk deformation.

Figur 17: Värsta tänkbara belastningsfall.

Figur 18: Genomskärning av infästningen.
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Dimensionering efter den maximala skjuvspänningen:

τ

max

: 210 MPa

M v = F × a = 2000 × 150
Wv =

Mv
2000 × 150
=
(1)
τ max
210

Wv = α ×

Wv = α

h× t2
, antas att h/t = 3, får då ur formelsamling att alfa = 0,801
3

3t × t 2
(2)
3

(1) i (2)  →

2000 × 150
3t × t 2
= α
 → t =
210
3

3

2000 × 150
≈ 12mm
210 × 0,801

Dimensionering efter den maximala böjspänningen:
Wx =

t × h2
, antas att h/t = 3
6

Wx =

Mv
, antas att sigma = 210 MPa
σ max

t × h 2 2000 × 150
=
 → t =
6
210

3

6 × 2000 × 150
≈ 9,8mm
9 × 210

Skjuvspänningen blir dimensionerande.
Infästningen får därmed måtten: höjd = 36 mm, tjocklek = 12 mm.
Beräkning av vilken nedböjning som uppstår vid detta belastningsfall och de framräknade
infästningsdimensionerna. Se figur 19 och 20 för förtydligande av variabler.
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Figur 19: Nedböjning av infästning till fotplattan. Figur 20: Vridning i infästning av fotplattan.

Nedböjning vid böjning:
Antas att E = 210 GPa
t × h3
Ix =
≈ 46656
12
f =

Mv
2000 × 150
× L2 =
× 150 2 ≈ 0,34mm
3
2× E × Ix
2 × 210 × 10 × 46656

Nedböjning vid vridning:
Antas att G = 80 GPa
Iv = β ×

ρ =

h× t3
, fås ur formelsamling att beta = 0,789
3

M v × L 2000 × 150 × 150
=
≈ 0,034rad = 1,95 
3
G × Iv
80 × 10 × 16361

sin(1,95) =

x
 → x = 5mm
150

x=5 mm nedböjning anses som acceptabel.
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4.3.4 Prototyp
En del av projektets mål var att kunna framställa en prototyp på det slutgiltiga konceptet.
Offerter från flertalet företag som skulle leverera de tänkta komponenterna insamlades.
Leverantör för komplettenheten var Öberg Innovation. Sammanställningen av dessa
offerter samt nödvändiga komponenter ger prototypen en totalkostnad på cirka 27 000
kronor med en leveranstid på 3 veckor. Dessutom tillkommer en monteringskostad och
verkstadskostnad på 50 000 kronor. Uppdragsgivaren HAVD AB tyckte att denna summa
var allt för stor att bära själv. Därför riktades blickarna mot Volvo Lastvagnar med
förfrågan om de var intresserade att finansiera tillverkningen av prototypen. Svaret som
gavs var att Volvo inte vill finansiera prototypen. Däremot fanns möjligheten att
kostnadsfritt få de komponenter som idag sitter på lastbilen och behöver modifieras för
att fungera tillsammans med konceptet. Detta gjorde att möjligheterna för
prototypframställning försvann helt.
4.3.5 Presentationsmaterial
Eftersom det inte blev möjligt att bygga någon fungerande prototyp i fullskala valde
gruppen istället att presentera examensarbetet och dess resultat med hjälp av bildmaterial.
Datorframtagna produktrenderingar i fotokvalitet framställdes i solidmodelleringsprogrammet Pro/ENGINEER. Ur detta program erhölls även animeringar som tydligt
visade fotstegets rörelser längs instegslådan. Produktrenderingarna skrevs ut på en
plotterskrivare som hade möjlighet att skriva ut bilder i affischformat. Bilderna
presenterades under examensjobbsutställningen på bakbelysta utställningsskärmar som
lånats av intendenten för fysisk miljö, Jan Säfströmmer. Se figur 21.

Figur 21: Fotografi från utställningen på Karlstads universitet, den 31 maj 2006.
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5 SLUTSATS
Det slutgiltiga konceptet utgick från idén Gröna hissen men döptes om till ett mer
passande namn, Ergonomic Cabin Access. ECA består av ett motoriserat steg med
fotplatta som enkelt kan tillämpas på befintlig lastbil av modell Volvo FH. Steget
transporterar chauffören från dagens nedre steg till det översta. Steget har hög säkerhet
gällande halkrisk och chauffören når hytten på ett snabbt och säkert sätt. Konceptet är
uppbyggt av en linjärenhet i kombination med en elmotor som kopplas till lastbilens 24volts batteri. Linjärenheten skall drivas med samma varvtal som elmotorn, 3000 rpm, och
därför används utväxlingen 1:1 på transmissionsenheten. Denna enhet består av en
kuggrem och specialtillverkas för att anpassas till dimensioner på axeltappar och
erforderlig förspänning. Linjärenheten utrustas även med två mätsensorer för att steget
skall stanna i bestämda nivåer, en lägsta och en högsta höjd. Instegslådan på lastbilen
anpassas efter den nya konstruktionen och steget manövreras enkelt via fjärrkontroll.
Fjärrstyrningen består av en sändare, fjärrkontroll, samt en mottagare som kopplas direkt
till motordriften och styr riktningen på drivmomentet. Fotplattan har fått en ny
utformning. Från att tidigare varit tillverkad av stansad plåt har fotplattan ändrats till ett
galler. Med en tandad ovansida elimineras halkrisken och isen ramlar lätt igenom
gallerdurken. Fotplattan har formbestämts för att ge ett uttryck av säkerhet och stabilitet.
Med en förlängning av infästningen delas fotplattan i två delar och ger intrycket av att två
fötter får plats på ytan.
Följande komponenter är tänkta att användas till ECA:
• Linjärenheten – Bosch Rexroth CKK 15 x 110
• Motor – Siboni 75PF-048
• Transmission – Specialtillverkad kuggremväxel med utväxlingen 1:1
• Fotstegsgaller – Weland halksäker gallerdurk, modell N9-T med bärstång 25 mm
• Fjärrstyrning – Komplett enhet med fjärrkontroll och mottagare från Clas Ohlson.
Se figur 22 respektive 23 för en visualisering av ECA.
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Figur 22: ECA sett från sidan av lastbilen.

Figur 23: ECA sett från insidan av instegslådan.
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6 DISKUSSION
6.1 Designprocessen vs. HAVD
Examensarbetet har utförts enligt den arbetsmetod som lärdes ut under projektledningen
hos HAVD. Den största metodskillnaden är att idéfasen hamnade före förstudien i
jämförelse mot den metod som undervisats vid Karlstads universitet. HAVD tyckte det är
bäst att börja med idéfasen därför att det då blir ett ohämmat idéskapande. Tekniska
begränsningar hade inte identifierats och det var lättare att få idéer och inspiration från
flera olika håll.
Det som kan ses som negativt med att lägga idéfasen först är att problemet och
målgruppens behov inte har definierats. Det kan då ske att det idégenereras inom fel
område. Om problembeskrivningen blir ändrad efter marknadsundersökningen måste
idégenereringen göras om och arbete har gjorts helt i onödan. Om man jobbat länge inom
branschen som idéskapandet berör så finns inte samma behov av marknadsundersökning.
Det är troligtvis därför som HAVD lagt upp sin arbetsmetod på detta sätt. Med
omfattande erfarenhet inom sitt arbetsområde kan de starta med idéfasen och ändå få ett
lyckat resultat.
Det är gruppens åsikt att projektet har fungerat bra med hjälp av detta arbetssätt. Främsta
anledningen är att det är bra att gå in i ett projekt med nya ögon utan tidigare kunskaper
kring området det omfattar. Det kan gynna idégenereringsprocessen och gruppen kan få
fram helt nya idéer som kan vara innovativa och nyskapande för branschen. Nackdelen är
dock att detta är mycket svårt att genomföra och som projektdeltagare kräver man en viss
inkörningsperiod för att förstå och bli insatt i området.
I detta projekt genomfördes dock en kortare inkörningsperiod för att sätta in
projektgruppen i en lastbilchaufförs vardag. Genom att läsa branschtidningar och söka
relevant information via Internet kom gruppen lite närmre den användare som
slutprodukten skulle inrikta sig på. Men att påstå att denna metod att genomföra
idégenereringen före sin research är att rekommendera kan gruppen inte ställa sig bakom.
Då projekt skiljer sig emellan är det också erfarenheten som spelar en viktig roll. Under
ingenjörsutbildningen på Karlstads universitet har projektmedlemmarna arbetat med
mycket olika och varierande projekt och resultat. Inget projekt har varit det andra likt och
det har då varit mycket nödvändigt att använda sig av research och en förstudie för att
identifiera problemet och användarna.
Det är många faktorer som spelar in hur man ska planera sitt projekt. Mål, användare och
område, inte minst spelar det roll vad man har för typ av anställning. Är du fristående
konsult kan man naturligtvis planera sitt arbete efter eget tycke, är man fast anställd på ett
företag måste man kanske använda företagets riktlinjer för hur de tycker ett projekt ska
drivas.
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6.2 Diskussion kring examensarbetets resultat
Detta examensarbete har varit ett roligt och arbetskrävande projekt. Vi i projektgruppen
tycker att arbetet har fungerat bra och utförts strukturerat, metodiskt och ambitiöst.
Resultatet som gruppen presenterat är väl genomarbetat, realiserbart och efterfrågat på
marknaden. Dock nådde inte arbetet det mål som hade satts upp med en fungerande
prototyp. Varför slutade projektet som det gjorde?
Gruppen har sedan dag ett arbetat för att få fram en fullt fungerande prototyp av sitt
examensarbete. Arbetet präglades av detta mål och vikten av god planering betonades av
uppdragsgivarna genom att låta gruppen genomgå en kurs i projektledning. En
strukturerat tidsplan och andra viktiga styrdokument presenterades av gruppen och
godkändes av företaget. I tidsplanen planerade gruppen in regelbundna möten med
HAVD varannan vecka för avrapportering och projektstyrning. Dessa möten
genomfördes på plats i Mölndal hos företaget.
Arbetet fortgick och gruppen informerade företaget om projektets vägar och kostnader.
Tidsplanen följdes och företaget var delaktiga i de viktiga beslut som togs vid de grindar
som inplanerats. Vid grind 1 samlades idéer in till en idébank och vid grind 2 valdes en
idé att vidareutveckla. Vid grind 3 presenterade gruppen sitt slutkoncept med ingående
komponenter och tillhörande budget.
Det var här projektet tog en negativ vändning. Trots att företaget varit väl informerade
om såväl konstruktion som ekonomi beslutades det att konceptet inte skulle gå till
prototyptillverkning. Gruppens förhoppningar försvann och projektet som från början var
mycket lovande blev nedgraderat.
Den primära anledningen till beslutet att inte bygga prototyp var den ekonomiska
situationen. Företaget hade från början inte tänkt stå för hela kostnaden av prototypen och
hade alldeles för sent informerat andra tilltänkta medfinansiärer. Denna information
nådde projektgruppen vid ett alldeles för sent skede. Hade detta beslut varit upprättat från
början av projektet hade gruppen kanske kunnat förändrat situationen och varit förbereda
på att presentera projektet och informera andra medfinansiärer.
Projektgruppen blev naturligtvis missnöjd med beslutet av att inte kunna bygga en
prototyp samt hur företaget sköt den ekonomiska situationen. Gruppen presenterade sitt
resultat i form av ritningar, renderingar, animeringar och denna akademiska rapport och
får hoppas att projektet lever vidare i annan form.
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Tackord
Först och främst vill gruppen tacka uppdragsgivaren HAVD AB för förtroendet och en
intressant projektuppgift. Ingemar Carlson, vår handledare på HAVD AB, ska ha ett stort
tack för sitt engagemang och sin mån om att projektet fick ett väl genomarbetat
slutresultat. Under examensarbetet har gruppen knutit flertalet kontakter. Till alla dessa
personer som har tagit sig tid och hjälpt oss i form av studiebesök, intervjuer eller
rådgivning vill vi säga tack. Ett extra tack till Öberg Innovation AB i Karlstad för ert
öppna och hjälpsamma mottagande. Avslutningsvis vill gruppen även tacka Lennart
Wihk som har varit vår handledare på Karlstads universitet.
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BILAGOR
BILAGA 1: ARBETSPLAN
Projektbeskrivning
Universitetet
Examensarbetet är ett slutprojekt som sammanfattar Innovations- och
Designingenjörsprogrammet och är ett samarbete med HAVD AB, Mölndal. Arbetet
pågår under vårterminen 2006 och omfattar 20 högskolepoäng, varav 5 poäng är ett
fördjupningsarbete inom relevanta ämnesområden för projektet.

Uppdragsgivare
HAVD, Hedenberg Advanced Vehicle Design, är ett utvecklings- och konsultföretag
inom fordonsindustrin med interiör som huvudinriktning.
Företagets affärsidé är att:
• Bedriva produktutveckling för fordonsindustrin.
• Vara systemleverantör av lågvolymsprodukter till fordonsindustrin.
Projektet utförs även i samarbete med Volvo Lastvagnar.

Uppdraget
In- och ursteg till förarhytt i lastbil, FH-serien
Ett problem är idag den stora belastning som chaufförer måste utstå när de kliver in eller
ur lastbilshytten. Allra störst är problemet hos höga lastbilar där förarhytten ligger i
axelhöjd. Dagligen kräver en yrkes chaufförs arbete att denna person måste klättra på
smala och branta stegar. Uppdraget går därför ut på att utveckla en förbättring av in och
ursteget i förarens synvinkel.

Huvudmål
Målet är att utveckla en ergonomiskt korrekt in- och urstegsprocess med garanterad
funktionsduglighet, säkerhet och kvalitet.

Delmål
Delmålet är att omsätta våra teoretiska kunskaper till praktiska erfarenhet om hur ett
utvecklingsprojekt genomförs inom fordonsindustrin samt näringslivet.

Avgränsningar
Eventuella lösningar är begränsade endast till Volvo lastvagnars FH-serie.
Eventuella lösningar är begränsade endast till förarsidan.
Avgränsningarna kan kompletteras under arbetets gång.

Organisation
Projektgruppen: Johan Arvidsson, Marcus Leidefeldt, Tobias Unosson.
Uppdragsgivare: Björn Hedenberg
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Projekthandledare HAVD: Ingemar Carlson
Projekthandledare KAU: Lennart Wihk
Handledningsmöten med Ingemar Carlson sker torsdagar udda veckor samt vid behov.
Kontrollmöten, grindar, sker i slutet av varje fas.
Handledningsmöten med Lennart Wihk sker efter önskemål.

Dokumentation av möten
Inför varje handledningsmöte ska en kallelse skickas till berörda parter senast en vecka i
förväg. Vid varje möte ska protokoll föras och godkännas av närvarande. De möten som
berörs är handledningsmöten hos HAVD samt KAU. Protokoll från handledningsmöten
på HAVD ska skickas till Björn Hedenberg och Ingemar Carlson.

Resurser
HAVD betalar utgifter för exempelvis material till projektets genomförande samt
ersättning för resor med max 5000 kronor mot kvitto.
Arbetsrum har erhållits kostnadsfritt från KAU.

Arbetstid
Projektet startar vecka 3 och löper fram till vecka 22.
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BILAGA 2: ARBETSSCHEMA
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BILAGA 3: TIDPLAN
TIDPLAN
PLANERING IDÉFAS

FÖRSTUDIE

GENOMFÖRANDE

PLANERING
Tidsplan
Arbetsplan
IDÉFAS
Idégenerering
Fältstudier
Intervjuer
Marknadsundersökning
Litteraturstudier
FÖRSTUDIE
Informationssökning
Gallring
Kravspecifikation
Funktionsanalys
Idéutveckling
Fryst design
GENOMFÖRANDE
CAD
Beräkning/FEM
Tester
Visualisering
Prototyp
Presentationsunderlag
Veckonummer
Handledningsmöten HAVD
Handledningsmöten KAU
Rapport
Milstolpar
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Handledningsmöten hos HAVD hålls på torsdagar klockan 11:00. Kallelse till möte anslås en
vecka i förväg.
! Kontroll, godkännande från HAVD för övergång till nästa fas.
Förklaring av milstolpar på tidplan:
1. Grind 1: Idéfasen avslutas och vi anser att vi fått fram ett tillräckligt stort antal idéer. 2/3
2. Grind 2: Förstudien avslutas och alla idéer utom en har gallrats bort. Den slutgiltiga idén har
utvecklats och fått en ”fryst design”. 30/3
3. Delredovisning 27/3
4. Grind 3: Godkännande från HAVD för påbörjande av prototypbygge efter gjorda
ritningsunderlag och beräkningar. 27/4
5. Redovisning HAVD 19/5
6. Katalogmaterial v. 20
7. Redovisning KAU 29/5
8. Utställning 31/5 – 1/6
9. Opponering 7/6
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BILAGA 4: IDÉBANK
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BILAGA 5: KESSELRING
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BILAGA 6: RISKANALYS 1
FMEA (Failure, Mode, Effect Analysis) är en riskanalys där eventuella framtida
problem på förhand analyseras. Tänkbara problem/händelser identifieras, och
som åtgärd fastställs en kortfattad handlingsplan för var situation. Nedan
återfinns en tabell där några tänkbara problem/händelser är listade.
För att kontrollera om eventuella problem behöver åtgärdas används ett enkelt
system där sannolikhetstalet multipliceras med konsekvensen. Överstiger
summan 30 krävs en åtgärd.

Problem/Händelser

Tidsbrist

Begränsad tillgång till
utrustning & verkstad

Information

Fältstudie

Koncept

Prototyptillverkning

Beskrivning

Sannolikhet
(0-10)

Ont om tid för vissa moment
eller att vi lägger onödig tid på
fel områden.
Hinner inte genomföra allt
arbete i tid p.g.a. att
hjälpmedel inte alltid finns
tillhanda.

Konsekvens
(0-10)

Risktal
(0-100)

Åtgärd
Avgränsa, veckoplanera samt
dela upp arbetet.

5

6

30

3

8

24

8

7

56

Fördela arbetet. Ta hjälp av
kunniga personer. Bred
sökning med många kvalitativa
källor.

5

7

35

Ta kontakt i tid och boka
möten. Ha en tydlig
kommunikation och
målsättning vid besök.

Nej

Svårtillgänglig information och
tidskrävande arbete.

Risk att de platser vi tänkt
besöka ej kan ta emot oss och
att vi ej kommer i kontakt med
”rätt” personer.
En ev. lösning kanske redan
finns eller den går ej att
tillverka. Kan även komma att
bli en för dyr lösning eller så
finns det inget behov.

6

Risk att vi ej har tillräckliga
kunskaper eller den assistans
som behövs för att uppnå gott
resultat.

6

36

Noggrann förstudie. Ha
kontinuerlig kommunikation
med kompetenta tillverkare.
Använda bra metoder för
konceptval.
Nej

3

3

9

Förlust av datainformation och
dokument.
Filhantering

7

68

6

42

Alla datafiler skickas till
projektdeltagarnas epost samt
sparas på CD-rom en gång
varje månad.

BILAGA 7: RISKANALYS 2
FMEA (Failure, Mode, Effect Analysis) är en riskanalys där eventuella framtida
problem på förhand analyseras. Tänkbara problem/händelser identifieras, och
som åtgärd fastställs en kortfattad handlingsplan för var situation. Nedan
återfinns en tabell där några tänkbara problem/händelser är listade.
För att kontrollera om eventuella problem behöver åtgärdas används ett enkelt
system där sannolikhetstalet multipliceras med konsekvensen. Överstiger
summan 30 krävs en åtgärd.

Problem/Händelser

Beskrivning

Sannolikhet
(0-10)

Konsekvens
(0-10)

Risktal
(0-100)

Konceptet med tänkta tekniska
lösning har fel hastighet

Ta reda på lämplig hastighet
för hissen

Fel hastighet

7

Svag elmotor

Pga. Utrymmesskäl kan vi inte
använda en tillräckligt stark
motor

Monteringssvårigheter

Problem kan uppstå när
lösningen ska monteras på
befintlig lastbil

8

56

Grundlig undersökning av
lämpliga motorer och växlar
3

10

30

Bygga lösningen virtuellt i CAD
5

10

50

Lösningen tål inte den hårda
miljön som den utsätts för
Miljösvårigheter

7

10

70

Konceptet blir
kostnadskrävande
Ekonomi

Elektricitet

Säkerhet

Livslängd

Åtgärd

Elen i lastbilens batteri är inte
tillsäckligt starkt för att driva
konceptet

Skaderisk för användare.
Klämrisk, halkrisk

Konceptets livslängd kan bli
kort

69

7

5

35

4

7

28

2

9

18

6

6

36

Ta reda på vilka toleranser
som konceptet ska uppfylla
samt kapsla in och skydda
känsliga delar
Försöka hålla ned kostnaderna
och alternativa
tillverkningsmetoder

Använda säkerhetsfaktor och
dimensionera

BILAGA 8: FUNKTIONSANALYS
Funktion

Klass

Medge vertikal positionsändring
Uppnå EU-standard
Inneha halkskydd
Inneha nyhetsvärde
Utstråla stabilitet
Inneha förbättringsgrad
Erbjuda fotstöd
Minimera användningstid
Erbjuda handtag
Medge rengöring
Minimera halkrisk
Minimera kroppsbelastning
Undvika klämrisk
Tåla miljö
Minimera vikt
Inneha god semantik
Förhindra felanvändande
Medge HAVD-tillverkning
Minimera lösdelar
Underlätta reparation
Minimera omkonstruktion
Maximera hållfasthet
Tåla slitage
Medge montering

HF
N
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Kommentar

Antropometriska mått

Vatten, snö, is, vägsalt

Prototyp skall kunna byggas hos HAVD
Passa instegslådans mått
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BILAGA 9: KRAVSPECIFIKATION
En kravspecifikation är en detaljplan för tänkta lösningar på problem och genomförs för
att minska marginalerna hos subjektiv bedömning. I specifikationen skall mått och
toleranser på samtliga mätbara egenskaper finnas tillhanda. Måtten kan ges som ett exakt
värde eller ett intervall. Måtten skall alltid efterföljas av den passande enheten,
exempelvis sekunder och kilogram. Dessutom ska även bestämmelser och restriktioner
återfinnas. Kravspecifikation fungerar som en mall vilken ger direktiv på hur
slutprodukten skall utformas och anpassas till aktuell miljö.

EU direktiv och bestämmelser vid in/ursteg
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjulet får ej anses som fotsteg
Hyttgolvet får ej befinna sig över 600 mm, isåfall ska det finnas 1 eller fler fotsteg
Fotsteg ska vara halkfria
Första insteget får max vara 450 mm över marken, enligt Volvo
Lodräta avståndet mellan två på varandra följande fotsteg ska inte variera mer än
50 mm
Avståndet mellan fotstegens övre ytor ska inte överstiga 400 mm
När man stiger ner ska översta fotsteget vara väl synligt
Dessutom skall följande geometriska minimispecifikationer uppfyllas:
- Fotstegsdjup: 80 mm
- Fotstegets frigående rum: 150 mm
- Fotstegsbredd: 300 mm
- Bredden på det nedersta fotsteget: 200 mm
- Fotstegshöjd: 120 mm

Krav på lösningen
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikt att lyfta: 2000N
Slaglängd: 750-900 mm
Hastighet: 200-300 mm/s
Temperatur: –40 till +70
Drivkälla: Lastbilsbatteri, 12 alt. 24 V
Utrymme: Instegslåda, Volvo FH-serie
Montering: Hytt
Steget skall uppfylla EU´s minimikrav på djup och bredd
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BILAGA 10: FRIHAMRAHISSEN
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BILAGA 11: MÖTESPROTOKOLL
Protokoll
Projektstart – Möte 1
060117 - 19
Vad gjordes?
•

Gruppen genomgick en tre dagars projektledarutbildning på Havd i Göteborg.
Projektstyrning och planering diskuterades.

Vad diskuterades på mötet?
•
•
•
•
•

Handledare är Ingemar Carlson, Havd
När ska vi redovisa projektet? Preliminärt v.22
Frågor angående utlägg och ersättning togs upp. För ersättning krävs skrivet
kvitto.
Handledningsmöten beslutades skulle inträffa hos Havd i Gbg på
Torsdagar, ojämna veckor kl.11
Uppdraget och problemet diskuterades
Uppdrag: In och ursteg för lastbil. Volvos FH-serie
Problemet: Svårt att ta sig in och ur förarhytten. Förarnas ben påfrestas

Vad ska göras till nästa gång?
•
•
•

En tidsplanering över projektet ska tas fram av gruppen och redovisas till
nästa gång.
Datum ska bekräftas. Redovisningar m.m.
Gruppen ska komma igång med projektet, sätta sig in i problemet och komma
ut och prata med användarna dvs. chaufförerna av FH-serien

73

Protokoll
Handledningsmöte nr: 2
Datum: 060202
Närvarande: Ingemar, Tobias, Johan, Marcus.
Sekreterare: Marcus

Vad diskuterades på mötet?
•
•
•

•

•
•

Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Diskussion kring tidplan, WBS samt arbetsplan. Vissa ändringar ska göras men
annars OK.
Ingemar har haft ett möte med Anna Hager, gruppchef på Volvo lastvagnar och
berättar om det. De har diskuterat kring vårt exjobb och följande bestäms:
> Studiebesök hos Volvo den 16 februari klockan 14:00.
> Vi ska få en numerisk modell på CD som kan öppnas i Pro/ENGINEER.
> Det är bekräftat att exjobbet även utförs i samarbete med Volvo lastvagnar.
Ingemar berättar om att det nedre steget sitter fast i chassit samt att de andra
trappstegen sitter i hytten. Dessa steg som sitter i hytten kommer att följa med
hytten när den fälls för motorservice. Våran eventuella lösning måste ta hänsyn
till detta.
Det bestäms att vi ska ha med oss tumstock och digitalkamera vid våra
studiebesök.
Vi bestämmer att projektet heter: ergonomic cabin access

Vad ska vi göra till nästa möte?
•
•
•
•

Utföra fler studiebesök, främst mot Volvohandlare och chaufförer.
Ta reda på webbadressen till Volvos hemsida där det finns en inloggning för att
komma åt extramaterial för påbyggnadstillverkare. Fråga Volvo om vi får komma
åt detta.
Justera tidplan, WBS samt arbetsplan.
Idégenerera.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 3
Datum: 060216
Närvarande: Ingemar, Tobias, Johan, Marcus.
Sekreterare: Johan

Vad diskuterades på mötet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 060202. Några få ändringar krävs
innan det kan läggas till handlingarna.
Kort genomgång av kallelsen 060216.
Diskussion kring tidplan, WBS samt arbetsplan. Vissa justeringar har gjorts och
dokumenten är nu godkända.
Presentation och godkännande av den första riskanalysen, FMEA. Kommande
riskanalyser skall vara mer fokuserade på koncepten.
Kort redovisning av idégenerering samt genomgång av fältstudier hos bl.a.
Värmlands motor och Schenker.
Gällande grind 1 så skall vi själva i gruppen genomföra en grovgallring innan
nästa möte på HAVD 060302. På mötet väljer vi i samråd med Ingemar vilka
idéer som vi jobbar vidare med.
Vi diskuterade vilka rutiner som skall gälla för vår ersättning av tillfälliga
ekonomiska utlägg. Ingemar ska ta upp frågan med Björn H.
Vad det gäller patentsökning så ska vi undersöka huruvida Kau kan bidra med
hjälp. I dagsläget kan vi endast söka bland patent som är registrerade inom 24
månader tillbaka i tiden.
Vi mottog en CD med modellritningar från Volvo som kan öppnas i ProE.
Under eftermiddagen var vi på studiebesök hos Volvo Lastvagnar AB på
Hissingen. Där guidades vi av Anna Hager som är gruppchef på avdelningen för
chassi. Vid besöket fick vi en detaljritning över instegslådan. Dessutom fick vi
studera en FH-lastbil på nära håll. Förutom allmän information från Anna samt
från en konstruktör, fick vi expertis av en ”produktkännare”. Han hade svar på det
mesta och vi fick utrett vilka mått, komponenter och förutsättningar som finns på
den nuvarande lastbilen.

Vad ska vi göra till nästa möte?
•
•
•

Utföra fler studiebesök, fortsätta med intervjuer samt dokumentera chaufförers
arbetsrutiner.
Förbereda inför grind 1. Gruppen skall fortsätta att idégenerera samt genomföra
en grovgallring. De kvarstående idéerna skall illustreras och förklaras. Skall
finnas utrymme för en del vilda idéer.
Planera hur utvärderingen/gallringen på HAVD skall genomföras, förbereda
metod.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 4 – Grind 1
Datum: 060302
Närvarande: Ingemar, Tobias, Johan, Marcus.
Sekreterare: Tobias

Vad diskuterades på mötet?
•

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 060216.

•

Kort genomgång av kallelsen 060302.

•

Redovisning av fortsatt förstudie, Frihamra-hissen visades upp på ett produktblad,
Kort redovisning om intervjuer med chaufförer. Fler intervjuer med två kontakter
till gruppen kommer att genomföras snarast.

•

Redovisning av idébank. Presentation och förklarande av de 30 idéer som klarat
en första gallring. Idébanken var indelad i 3 kategorier, Hissar, Manuella steg och
Dörrar. Samt fanns utrymme för en del galna idéer. Utvärderingsmetoden ALOU
presenterades och förklarades för respektive idé.

•

Idébanken sattes upp på väggen och utvärderingen startade av idéerna. Tre
metoder hade förberetts av gruppen från boken ”Idéagenten”. Dessa var Tre
prickar, Top 10 och Kesselring.

•

Slutresultatet av dessa metoder resulterade i 3 koncept som ska vidareutvecklas.
Dessa är Trappkonceptet med idéerna Push-it och Compact ladder, Hisskonceptet
Gröna Hissen samt Stegkonceptet med Folddown och Flipsteg.

•

Gruppen redovisade sedan sina utlägg för idéfasen och överlämnade kvitton till
Ingemar.

Vad ska vi göra till nästa möte?
•

Gruppen ska slutföra sina fältstudier och intervjuer med chaufförer.

•

Fördjupningsstudier inom drivsätt för koncepten ska genomföras.

•

En förstudieattrapp i fullskala skall planeras och börja byggas.

•

Preliminär funktionsanalys och kravspecifikation ska upprättas.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 5
Datum: 060316
Närvarande: Ingemar, Tobias, Johan, Marcus.
Sekreterare: Marcus

Vad diskuterades på mötet?
•

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 060302.

•

Kort genomgång av kallelsen 060316.

•

Redovisning av avslutade fältstudier och studiebesök på DHL där vi intervjuat
Jonny Olsson. Jonny Olsson har arbetat som lastbilschaufför i drygt 30 år och
tyckte att en hiss vore en bra idé.

•

Redovisning av vidareutveckling på de tre kvarvarande koncepten. Vi visar även
den skissmodell/rigg som gjort i universitetets verkstad. Med hjälp av bilder och
videofilm illustreras de brister och begränsningar som finns i Blå steget och Röda
trappen. Det fastställs att dessa två koncept inte ger en tillräckligt stor
förbättringsgrad. Med konsensus bestäms att endast arbeta vidare med Gröna
hissen.

•

Ingemar berättar om sitt möte med Björn Hedenberg, där de diskuterade de olika
idéerna som presenterades vid grind 1. Björn ansåg att vi varit kreativa och
kommit fram till bra idéer. Björn tycker bäst om idén som heter Stayhot. Ingemar
tycker också den idén är bra, men att den inte är genomförbar.

•

Vid mötet mellan Björn och Ingemar kom de fram till att det vore bra att utveckla
en skjutdörr. Ingemar tycker att det skulle ge en mycket större tyngd till projektet
med en skjutdörr och att chaufförerna skulle uppskatta det mycket.
Vi diskuterade hur man skulle kunna gå tillväga och om det var möjligt att bygga
en fungerande prototyp. Det diskuterades vidare om det skulle vara möjligt att
hinna med att utveckla en skjutdörr inom projektets ramar.
Volvo lastvagnar har för ett flertal år sedan utvecklat en skjutdörr. Björn har
kontakt med Projektledaren. Till nästa möte ska förhoppningsvis denna person
medverka.

•

Vi diskuterar vilka möjliga kombinationer och konstruktionsmöjligheter som
finns till Gröna hissen.
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•

Diskussion kring mötet som är tänkt att äga rum torsdagen vecka 15. Den dagen
är det skärtorsdag. Det bestäms att detta möte flyttas fram till vecka 16. Mötet håll
onsdagen den 19 april klockan 11:00.

•

Genomgång av den preliminärt gjorda funktionsanalys och kravspecifikation.

Vad ska vi göra till nästa möte?
•

Förbereda för Grind 2.

•

Informationssökning kring olika drivsystem och lyftmekanismer som kan
användas till Gröna hissen.

•

Upprätta fullständig kravspecifikation.

•

Upprätta en riskanalys, FMEA, för konceptet.

•

Ge Gröna hissen fryst design. Alltså ur alla möjliga tänkbara kombinationer ska
en bestämd konstruktion väljas.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 6 – Grind 2
Datum: 060330
Närvarande: Ingemar, Sture, Tobias, Johan, Marcus.
Sekreterare: Johan

Vad diskuterades på mötet?
•

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 060316.

•

Kort genomgång av kallelsen 060330.

•

Presentation av förslag på drivsystem och dess utformning. Vi förklarade vad vårt
beslut med att tillämpa en linjärenhet och elmotor grundade sig på. I samband
med detta valdes alternativa drivkällor såsom hydraulik och pneumatik bort.
Dessutom visade vi enkla skisser på hur det utvalda systemet kan integreras på
befintlig hytt.

•

Det diskuterades vilken högsta och lägsta punkt fotsteget skall ha. Därmed
berördes även ämnet slaglängd. Vad vi enades om var att steget skall rymmas i
befintlig instegslåda, och därför anpassas till lådans dimensioner. Detta ger
fördelen att hissanordningen följer med vid fällning av hytt.

•

Presentation av genomfört test för lämplig hastighet på steget. Vi visade ett par
korta videoklipp där vi med hjälp av en el-truck färdades upp och ner på den rigg
vi tidigare byggt. Videoklippen illustrerade olika hastigheter och beslut togs att
den maximala tiden för färd, upp eller ner, skall vara 4 sekunder.
Dessutom diskuterades manövrering av steget och huruvida sensorer skall
tillämpas för automatiskt stopp. Två olika alternativ för styrning presenterades.
Det ena är ett reglage som sitter i närheten av, eller på, vänster handtag. Det andra
är att styra steget genom radiokommunikation. Förslagsvis då att integrera denna
funktion i nyckeln.

•

Genomgång av kravspecifikation som gäller för det utvalda konceptet med
linjärenhet och elmotor. Innan kravspecifikationen kan läggas till handlingarna
skall några små justeringar och tillägg göras. Utöver detta konstaterades att de
uppställda kraven i nuläget inte behöver följas slaviskt då det i första hand handlar
om en prototyptillverkning.

•

En riskanalys, FMEA, presenterades. Denna analys gäller för det utvalda
konceptet och de riskmoment som har identifierats skall åtgärdas planenligt.
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•

Efter lunch anslöt Sture Kjellberg till mötet. Sture arbetade för Volvo under
perioden 1973-2004 och har därför lång erfarenhet inom fordonsindustrin. Stures
expertis skall vara till hjälp för att analysera konceptet och dessutom eventuellt
för att komplettera arbetet med en skjutdörr. Efter en kort redovisning för Sture
om projektet och dagsläget diskuterade vi bland annat de stora uppträdande
momentkrafterna på kulskruven, hur viktigt det är med en slät yta vid steget samt
vikten av att noggrant isolera linjärenheten mot väta, smuts och vägsalt. Vidare
talade Sture om en konceptlastbil benämnd LCT. Lastbilen innehöll flertalet
nyutvecklade delar och finns att beskåda hos Volvo. Därför är det en förhoppning
att vi ska få besöka Volvo och studera lastbilen, och då inte minst hur de har löst
problemet med att montera en skjutdörr på förarsidan. Då det, i mån av tid, kan
vara aktuellt att integrera en skjutdörr på vårt koncept diskuterade vi lite kring
ämnet och identifierade ett par begränsande faktorer. Bland annat att en skjutdörr
endast kan tillämpas på långa hytter och utan ett säkert stopp i öppet läge går det
inte att ha dörren öppen vid fällning av hytten. Dessutom finns ett
säkerhetsproblem, vid frontalkrock blir dörren svåröppnad. Lösning på detta
problem verkar dock redan finnas då Peugeot har lanserat en bil med skjutdörr på
förarplats.

•

Redovisning av tillfälliga ekonomiska utlägg.

Vad ska vi göra till nästa möte?
•

Kontakta Öberg Innovation AB och tillsammans med dem välja ut en lämplig
linjärenhet och ta reda på leveranstid samt kostnad.

•

Bestämma vilken motor och eventuell växel som behövs för att driva
linjärenheten. För att lösa detta problem kontaktar vi lämpligt företag.

Efter klartecken från HAVD skall vi sedan beställa utvalda komponenter och se till
att de snarast finns tillhanda i Mölndal.
•

Upprätta preliminära ritningar för montering av linjärenhet och motor.

•

Christer, som ansvarar för montering av delarna, skall kallas till nästa möte.
Ingemar sköter denna kontakt.

•

Undersöka vilka komponenter som finns för skjutdörrar.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 7
Datum: 060419
Närvarande: Ingemar, Tobias, Johan, Marcus samt Christer
Sekreterare: Tobias

Vad diskuterades på mötet?
•

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 060330.

•

Kort genomgång av kallelsen 060419.

•

Gruppen redovisade den linjärenhet som är aktuell för projektet. Enheten är en
s.k. kompaktenhet som tillverkas av Bosch. Gruppen har varit i kontakt med
Öberg Innovation i Karlstad som gett ett prisförslag på denna enhet.

•

Presentation av motor. Ett företag i Täby har kontaktats, All Motion AB. Detta
företag är säljare av elmotorer och tillhörande komponenter. Gruppen har mottagit
ett prisförslag på en DC-motor, 24 V. Fler komponenter behövs till elmotorn för
att den ska fungera, s.k. varvtalsreglering samt transmissionsenhet kan komma
behövas.

•

Gruppen redovisade sin undersökning kring skjutdörrar. Genom intervju av
Peugeot-handlare gavs information om deras modell 1007 som har skjutdörr på
förarplats. Denna bil har fått högsta betyg i EuroNcap´s krocktester och bilens
skjutdörr fungerar utan problem och är mycket säker.

•

Efter lunch diskuterades ev. kopplingar mellan linjärenheten och elmotorn. Vi
kom fram till att Öberg Innovation i Karlstad ska kontaktas för detta.

•

Vi diskuterade den ekonomiska situationen och konstaterade att Volvo behöver
bli medfinansiär i projektet då prototypens kostnad börjar bli alltför stor. Till
nästa möte ska gruppen presentera projektet och en inbyggnadsritning för Volvo.

•

Senare delen av mötet anslöt Christer Solhage som fick ta del av projektet och ge
sin syn på hur prototypen ska tillverkas. Christer identifierade vissa problem och
hur man enklast överkommer dessa samt gav förslag på hur konstruktionen ska se
ut. Christers åsikt om konstruktionen var att den skulle vara fullt genomförbar.
Frågor angående skjutdörr besvarades av Christer. En skjutdörr på en lastbil är
fullt möjligt dock tar det tid att montera och kan vara komplicerat.

•

Vidare diskuterades hur gruppen ska fortsätta sitt arbete. Gruppen har önskemål
att ta del av tillverkningen och vill konstruera fotsteget till prototypen själva i
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Karlstad. Detta ska diskuteras vidare då finansieringen av projektet först ska
fastställas.
Vad ska vi göra till nästa möte?
•

Redovisa planer för Öberg Innovation. Offert över linjärenhet och
transmissionsenhet ska erhållas.

•

Gruppen ska redovisa en inbyggnadsritning av prototypen och ge en presentation
som kan visas för Havd & Volvo Lastvagnar.
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Protokoll
Handledningsmöte nr: 8
Datum: 060427
Närvarande:
Ingemar Carlsson, Christer Solhage, Johan Arvidsson, Tobias Unosson, Marcus
Leidefeldt
Sekreterare: Marcus Leidefeldt
Mötesprotokoll:
Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet ska komplitteras med att Öbergs
innovation ska leverera komplettenheten.
Ingemar berättar att han har genom telefonsamtal varit i kontakt med en sektionschef på
Volvo lastvagnar gällande deras intresse av att betala vår prototyp. Svaret som gavs var
att Volvo inte vill sponsra oss med de 80 000 kronorna som behövs för inköp av
komponenter samt montering. Däremot finns det möjlighet att kostnadsfritt få en
instegslåda. Detta besked kom som en kalldusch.
Björn Hedenberg har kontaktat Volvo specialvagnar och bokat in ett möte tillsammans
med två personer därifrån. Mötet äger rum onsdag förmiddag den 3 maj. Ingemar ska
närvara vid mötet och försöka sälja in vårt projekt till dem så att vi kan få pengarna som
behövs till prototyptillverkningen.
Presentation av presentationsmaterial samt detaljritningar på komponenterna.
Redovisning av offerter från Öbergs innovation, All motion samt Weland.
Sammanställningen av dessa offerter samt erforderliga komponenter ger prototypen en
totalkostand på cirka 27 000 kronor. Dessutom tillkommer en monteringskostnad på
50 000 kronor.
Christer Solhage får en presentation av detaljritningarna. Christer säger att det ser bra ut
och att prototyptillverkningen är fullt genomförbar. Han kommenterar också att till
instegslådan behövs tillhörande balk och stag för att kunna monteras på en lastbil.
Ingemar ska försöka få ett konto hos Volvo som Christer kan använda till att beställa
material från Volvos verkstad.
Till prototyptillverkningen behöver Christer en bättre måttsatt inbyggnadsritning. På
grund av att det är upp till 3 veckors leveranstid på komponenterna kan behovet av en
modell i trä av linjärenheten underlätta Christers arbete. Detta gör att han kan påbörja
ombyggnaden av instegslådan innan de riktiga komponenterna levereras. Vi måste även
dimensioner fotstegsinfästningen mot vridning och böjning som kan uppstå om
användaren står i kanten på steget. Instegslådan behöver också eventuellt förstärkas på
grund av försvagningen som uppstår vid slitsen.
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Vi tog upp frågan om HAVD är villiga att sponsra, med 2000 kronor, den
examenskatalog som Karlstads universitet trycker upp varje år. I katalogen presenteras
alla examensarbeten, i text och bild, som gjorts på Innovations- och Designingenjörs
program.
Att göra till nästa möte:
I inväntan på Volvos besked blir den huvudsakliga arbetsuppgiften att skriva på
dokumentationen för projektet.
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