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Sammanfattning 
Vid läggning av asfalt har det observerats att många vältförare lutar sig ut genom rutan för att få 
bättre sikt om hur valsen är positionerad i förhållande till kanter som ska följas. Med de långa 
arbetspassen förarna har är denna ställning inte ergonomisk då den påfrestar både nacke och rygg 
och kan orsaka arbetsskador.  
 
Syftet med detta arbete som utförts tillsammans med Dynapac Compaction Equipment AB, som 
ingår i Atlas Copco koncern i Karlskrona, är att ta fram en prototyp till en lösning som kan användas 
för att förbättra ergonomin för vältförarna. Funktionsmässigt är lösningen inte tänkt att täcka alla 
fall när man måste luta sig ut genom rutan. Vid fall då det är viktigt att man inte kör emot något 
som till exempel vid en vägg kommer man mest troligt fortfarande behöva luta sig ut men vid 
läggning av en öppen väg ska lösningen användas. 
 
För att ta fram en lösning till problemet beskrivet i stycket ovan har en utvecklingsprocess följts 
som är hämtad från Ulrich & Eppinger (2012). Den har varit grunden men har omvandlas något 
och blivit lite mindre linjär för att passa arbetet och Dynapacs egna utvecklingsprocess. Den består 
av följande steg: förstudie, konceptgenerering, utvärdering, konstruktionsfas och prototypfas. I 
förstudien har det utförts needfinding i form av intervjuer med asfaltbolag runt om i Sverige. Från 
detta har det fastlagts behov som sedan har omvandlats till krav. Dessa behov och krav har legat 
till grund för konceptgenereringen och utvärderingen av koncept där de bästa koncepten sedan har 
tagits vidare till konstruktionsfasen och prototypfasen.   
 
Detta arbete har resulterat i en lösning i form av en kamera som ska förbättra sikten för föraren. Av 
de testade positionerna för kameran ansågs den bästa positionen vara att montera kameran i den 
främre delen av taket på hytten. Denna position med en vy ovanifrån gav en uppskattad bild framför 
välten där man kan se både valskanten och den kant som är tänkt att följas.  
 
Framtida arbete blir att testa prototypen som tagits fram ute i det verkliga arbetslivet. Skulle 
lösningen få positiv feedback har Dynapac ett konkurrenskraftigt koncept som skulle ge en fördel 
på marknaden när det gäller välttillverkares mål om att främja ergonomin. 
 
Författarna anser att en lösning till problemet har presenterats och att rapporten bidrar till grund för 
ett koncept för framtida arbeten för att främja ergonomin för vältförare. 
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Summary 
During asphalt compaction it has been observed that many drivers are leaning out of the window 
to improve their vision of the drum edge. The improved vision is necessary to know how the drum 
edge is positioned in relation to the edge which is supposed to be followed. Using this posture 
during workdays is not ergonomic and may result in occupational injury in both the back and the 
neck. 
    
The purpose of this thesis is to, together with Dynapac Compaction Equipment AB which is a part 
of the Atlas Copco group in Karlskrona, design and prototype a solution that can be used to improve 
the ergonomics for the asphalt roller drivers. The solution is not supposed to cover all areas, there 
will still be situations where the driver has to lean outside the window for instance when the 
compaction is done close to a wall. The main use of the solution is situations when the compaction 
is performed on an open road with free edges. 
 
To achieve a solution to the problem described above a product development process similar to 
Ulrich & Eppinger’s process has been used. Ulrich & Eppinger’s process has been used as a basis 
while being slightly adapted to fit the thesis. The adaptation has resulted in a less linear process for 
the thesis. The used product development process consists of the following steps: research, concept 
development, concept selection, construction phase and prototyping. In the research step interviews 
have been performed with different asphalt companies in Sweden. From these interviews needs 
have been found which have been translated into requirements. The needs and requirements have 
been the basis for the concept development and concept selection where the most suitable concepts 
were chosen for continious work in the construction phase and the prototyping.   
 
The solutions of the described problem resulted in a camera which will be used to improve the 
drivers’ vision. The study showed that a suitable placement for the camera is the front right side of 
the cabin roof. This position gave a desired view with a good perspective in front of the roller 
combined with vision of the drum edge.    
 
Further work, which is not included in the thesis, would be to test the solution and prototype in a 
real work related environment. If this test results in positive feedback Dynapac will have a concept 
which will give an advantage on the market regarding improvement of driver ergonomics. 
 
The authors consider the problem statement of the thesis to be fulfilled containing a solution which 
will contribute to a basis for further work in the future related to driver ergonomics. 
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Förord 
Detta examensarbete är den slutgiltiga delen för vår utbildning Civilingenjör i maskinteknik på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, Sverige. Arbetet har utförts under våren 2016 i 
samarbete med Atlas Copcos vältdivision Dynapac Compaction Equipment AB i Karlskrona och 
maskinsektionen på Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Vi skulle vilja tacka våra handledare på Dynapac Jörgen Lindgren och Lennart Olsson för deras 
engagemang när det har gällt att leda oss genom projektet och för att svara på frågor. Ett stort tack 
riktas till de personer som har ställt upp på våra intervjuer och på så sätt gett oss bra datainsamling. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare på Blekinge Tekniska Högskola Massimo Panarotto för 
vägledning och värdefull feedback under arbetets gång. 
 
Karlskrona, Juni 2016  
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1.  INLEDNING 
Detta är ett examensarbete inom maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med 
Dynapac som ingår i Atlas Copcos koncern i Karlskrona. Detta kapitel beskriver arbetets 
bakgrund, problem, syfte och mål. 

1.1 Introduktion 
Alla företag i alla branscher som utvecklar nya produkter gör sitt yttersta för att öka efterfrågan på 
just deras produkter. Det kan gälla funktioner, utseende eller exempelvis pris som gör att kundens 
efterfrågan ökar. För att göra detta behöver man hitta något eller några behov som en kund har och 
försöka täcka dem med innovationer. Man vill helt enkelt erbjuda något som skapar mer värde än 
konkurrenter. Som det ser ut idag inom byggnadsbranschen är det vanligt med förslitningsskador i 
muskler och leder runt om i kroppen. Det är även väldigt vanligt med ryggskador då 
byggnadsbranschen har 50 procent mer ryggskador än någon annan bransch (Redohl, 2016). Att 
förslitningsskador är vanligt beror bland annat på upprepade rörelser, tunga lyft och ovanliga 
kroppsställningar. Anläggningsbranschen är inget undantag där det är vanligt att förare av 
asfaltvältar sitter i sin maskin åtta till tolv timmar om dagen vilket innebär att det är viktigt att 
föraren kan sitta komfortabelt och slippa oergonomiska kroppsställningar (Redohl, 2016). Denna 
rapport avhandlar hur Dynapac kan implementera ett koncept som kan leda till att ergonomin för 
förare av asfaltvältar ökar genom att de inte behöver luta sig ut genom rutan och vrida på huvudet 
i lika stor utsträckning som när de kör idag. 

1.2 Bakgrund 
Vid läggning av asfalt idag behöver man precisions köra kanterna för att få ett så bra resultat som 
möjligt. Man behöver veta var kanten är i förhållande till maskinens position. Anledningen till att 
detta görs är för att underlätta läggning av asfaltsvägen. Med tanke på att vägen ofta är bredare än 
maskinen så blir man tvungen lägga den i olika omgångar, se Figur 1 och 2. Kanten kommer då att 
underlätta nästa lager som ska läggas bredvid och för att det ska bli så hög kvalitet på vägen som 
möjligt. De blå målade linjerna i Figur 1 simulerar uppkomna kanter efter valsen. Det bildas även 
kanter på motstående sida om valsen om asfalten inte redan är färdigpackad där. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att försöka lösa problemen med ergonomin vid läggning av asfalt och 
minska skador som kan uppstå i samband med körning, mer om detta kan läsas i avsnitt 1.5. Planen 
är att ta fram ett koncept och sedan ta det vidare och skapa en prototyp. Det kommer räknas som 
ett lyckat projekt om lösningen är enkel att använda och kostnadseffektiv. Arbetet är tänkt att ligga 
som grund för Atlas Copcos basutveckling och som senare vid ett lyckat resultat tas vidare till deras 
avdelning för skarpa projekt. Därför kommer inte en lyckad lösning implementeras direkt efter 
avslutat arbete utan kommer testas vidare utav Dynapac om de vill arbeta vidare med 
lösningsförslaget. 
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Figur 1 Lutande förare som följer kanter som uppstått vid vältning. 

 

  
Figur 2 Packning av ena vägfilen. 

1.4 Avgränsningar 
När det gäller begränsningar för arbetet så kommer det inte finnas några begränsningar när det 
gäller fakta eller information. Däremot när det gäller eventuella lösningar har företaget 
begränsningar gällande kostnaderna för konceptet eller lösningen och att den ska kunna monteras 
på deras befintliga maskiner. Lösningen är tänkt att inte öka kostnaden ur varken kund- eller 
produktionsperspektiv i någon avsevärd mening. Lösningen ska inte kosta mer än 5000 kronor som 
i förhållande till vad en maskin kostar får anses som en rimlig extra kostnad. Detta pris är bestämt 
av Dynapac och anledningen till detta är att de först och främst vill få kunder intresserade av ett 
koncept för att sedan eventuellt utveckla det till något större. En annan begränsning när det gäller 
lösningen är funktionsområdet. Lösningen är inte tänkt att täcka hundra procent av alla fall då man 
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behöver luta sig ut genom rutan, exempelvis kommer man troligtvis vilja luta ut genom rutan när 
man kör vid trottoarkanter och väggar där det är viktigt att man inte kör emot något. Men de fall 
som rör körning på öppen väg som kräver precisionskörning är lösningen tänkt att täcka, se Figur 
1 och 2. 

1.5 Frågeställning och tekniskt problem 
Vid användning av dagens vältar är det väldigt svårt att se kanten medan man kör. För att lösa 
problemet med sikten väljer förarna ofta att luta sig ut från hytten, se Figur 1. Att sitta så här under 
flera timmar är inte ergonomiskt och kan leda till problem med nacke och rygg. Att behöva luta sig 
innebär även extra moment för förare. Andra faktorer som också är negativa är att förarna kommer 
andas in mer avgaser, förarna kan även vara utsatt för fara vid körning i trånga områden då man 
exponerar sitt huvud. En annan aspekt som rör maskinen är att klimatanläggningen inte fungerar 
när man kör med öppen ruta då de stängs av om inte hytten är stängd. 
 
Frågeställningen som har valts för att se till att syftet med arbetet uppfylls är: 
 

● Hur kan man lösa dagens ergonomiproblem vid kantföljning på ett enkelt sätt utan att lägga 
till extra tidskrävande och obekväma rörelser för föraren? 

1.6 Atlas Copcos bakgrund 
Atlas Copco organisationen bildades 1873 och erbjuder en rad olika produkter och tjänster. De är 
stora inom gas- och tryckluftskompressorer, industriverktyg, monteringssystem samt anläggnings- 
och gruvutrustning. År 2007 förvärvade Atlas Copco Dynapac som står för deras produkter när det 
gäller anläggning. Dynapac Construction Equipment AB är beläget i Karlskrona, Sverige och har 
cirka 470 anställda. De tillverkar entreprenadmaskiner, vägvältar mellan 2 till 27 ton som 
marknadsförs och säljs över hela världen. Hela Atlas Copco concernen har idag över 44000 
anställda och befinner sig i mer än 180 länder. De arbetar också för hållbarhet och anses vara 
industriledande enligt Global 100s listade företag för hållbarhet med en 23e plats globalt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel innehåller beskrivningar och förklaringar för den teori som har valts att användas 
för arbetet. Här beskrivs även processen samt bakgrund till varför val av metoder har gjorts. 
 
Utvecklingsprocessen 
 
Processen som har använts till de olika stegen för vår produktutvecklingsprocess är till väldigt stor 
del inspirerade från Ulrich & Eppinger (2012), se Figur 3. Den produktutvecklingsprocess de 
företräder har varit ytterst tillämpbar för detta arbete. En stor del innehåller moment som är 
tillämpade ur deras process. 
 

 
Figur 3 Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess. (Ulrich & Eppinger, s. 14, 2012) 

2.1 Planning 
Planeringen av ett projekt kallas enligt Ulrich & Eppinger (2012) för Fas 0. Detta är för att denna 
fas ligger före produktutvecklingsfasen egentligen har börjat. Fas 0 börjar med att man gör en 
identifikation av möjligheter i samspel med företagsstrategi där bedömningar av teknologisk 
utveckling samt marknadsmål inkluderas. Det som är tänkt att man ska få ut från denna fas är 
målbeskrivningen, med hjälp av denna kan man sedan specificera produktens eller konceptets 
marknadsmål, affärsmål, antaganden och villkor.  

2.2 Concept Development 
I fas 1, som är konceptutvecklingsfasen, identifierar man behoven på marknaden. Det är även här 
som man genererar produktkoncept som man utvärderar samt väljer ut de bästa koncepten för 
fortsatta tester. Ulrich & Eppinger (2012) menar att ett koncept ska beskriva formen, funktioner 
och bör även följas av några specifikationer. I denna fas analyserar man även konkurrerande 
produkter och man försöker även berättiga projektets kostnad.  
 
 
Ulrich & Eppinger (2012) presenterar en fem-stegsmetod när det gäller konceptgenerering som 
består utav: 
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1. Förtydliga problemet 
2. Söka externt 
3. Söka internt 
4. Utforska systematiskt 
5. Reflektera över lösningarna och processen 

 
Dessa olika steg består av underrubriker och steg som ska följas och kommer då förhoppningsvis 
leda till en lyckad konceptgenerering med många olika lösningsförslag av olika kvaliteter. 
Processen kan sammanfattas av Figur 4 som är hämtad ur Ulrich & Eppinger (2012, s. 120) men 
presenteras även fullt i kommande stycken.  

2.2.1 Förtydliga problemet 
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) består en förtydling av problemet av att utveckla en generell 
förståelse samt att bryta ner problemet i delproblem om det anses nödvändigt. Saker som är viktiga 
att ha gjort för att skapa en bra konceptgenereringsprocess som kan leda till bra lösningar är att 
man har en tydlig frågeställning, att man har satt en lista på kundkrav och att man har skapat en 
preliminär lista på specifikationer som den kommande lösningen ska uppfylla. Att den är preliminär 
i detta stadie är för att det kan vara svårt att hålla sig till de krav som sätts i ett så tidigt stadie och 
kan därför behöva ändras på senare i processen. Ulrich & Eppinger (2012) menar att det är bra om 
man kan ha en grupp som består av de som har varit inblandade i både identifieringen av kundkrav 
samt att de har varit med och satt produktens specifikationer.  
 
Som en av punkterna som också har nämnts kan det vara lämpligt att sönderdela ett stort problem 
i mindre delar. Ulrich & Eppinger (2012) nämner exemplet när man ska designa en kopiator som 
ett komplext problem. Istället för att se det som att man ska designa hela kopiatorn kan man istället 
se det som att man ska designa flera delar i den så som matningen av papper, dokumenthanteraren 
och designen för bildöverföringsenheten. Detta kan göra att problemet inte blir lika komplext och 
kan ses som enklare när man har delproblem istället för ett stort problem. Detta sätt är dock inte 
alltid nödvändigt, har man en väldigt simpel produkt som man ska få en djupare förståelse för är 
det inte säkert att man alltid behöver bryta ner det i delproblem. 

2.2.2 Sök externt 
När man söker efter lösningar externt så söker man efter lösningar som redan finns enligt Ulrich & 
Eppinger (2012). Lösningar som man söker efter i detta steg är tänkt att täcka delproblem men även 
mer komplexa problem. Detta steg är listat som nummer två i ordningen men författarna menar att 
extern sökning är något som man gör kontinuerligt längs med hela  
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Figur 4 Flödesdiagram över konceptgenereringsfasen. 
  
utvecklingsprocessen. Att hitta en lösning externt som redan finns brukar alltid vara billigare att 
implementera som lösning jämfört med att gå igenom hela processen med att utveckla något helt 
från grunden (Ulrich & Eppinger, 2012). Att söka efter lösningar eller information till lösningar 
kan göras på åtminstone fem sätt: 
 

● Intervjua huvudanvändare 
● Rådfråga experter 
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● Söka bland patent 
● Litteraturstudier 
● Benchmarka relaterade produkter 

 
2.2.3 Sök internt 
När man söker internt använder man sin personals kunskap och kreativitet för att tillsammans 
generera lösningar och koncept. Detta tillvägagångssätt kallas för brainstorming och kan ske både 
i grupp men även individuellt. Största delen av brainstorming-sammanhang sker i grupp men Ulrich 
& Eppinger (2012) tycker att alla som deltar i brainstorming bör även göra det enskilt för att få 
bästa möjliga resultat.  
 
Enligt Pahl m.fl. (2007) kommer många bra idéer och lösningar intuitivt efter att till exempel ha 
undersökt ämnet eller från händelser som inte alls är relaterade till ämnet. Dessa idéer utvecklas 
och förfinas sedan tills de fungerar som en lösning till problemet. I en bra utvecklingssprocess 
försöker man ta tillvara på denna intuition, men att ha en helt intuitiv process har en hel del 
nackdelar. Några nackdelar är bland annat att idéer inte kommer vid rätt tillfälle, personliga 
erfarenheter och fördomar kan hindra utvecklandet eller att idéer inte kommer till skott på grund 
av otillräcklig information kring ämnet eller ny teknologi (Pahl m.fl. 2007). För att ha en bra 
utvecklingssprocess och fortfarande stimulera intuition finns det flera metoder att använda där de 
flesta innehåller någon form av kontrollerad diskussion i grupp. Enligt Pahl m.fl. (2007) är en fördel 
med dessa grupper det ohämmade utbytet av idéer. Exempel på metoder är bland annat 
Brainstorming, Metod 635 och Gallery Method. 
 
Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att generera ett flöde av nya idéer och introducerades av Alex 
Faickney Osborn (Pahl m.fl. 2007). Brainstorming skapar en gruppmiljö där personerna i gruppen 
får uttrycka alla sina tankar öppet utan kritik och på så sätt kan inspirera andra medlemmar i 
gruppen till nya tankar och idéer. Tanken med detta är att de ska stimulera tänkandet och 
introducera idéer som annars inte skulle komma fram i samma sammanhang. För att 
brainstormingen ska vara så effektiv som möjligt så finns det enligt Pahl m.fl.(2007) vissa riktlinjer 
att följa. 
 
Komposition av gruppen 

● Gruppen ska ha en ledare och helst innehålla mellan fem och femton deltagare. Har man 
mindre än fem deltagare så blir spridningen av åsikter och erfarenheter för liten och med 
mer än femton deltagare kan diskussionen blir för passiv och tillbakadragande. 

 
● Gruppen ska heller inte bara innehålla experter, genom att involvera mindre tekniskt 

kunniga personer kan man generera fler idéer med en bredare synvinkel.  
Ledarskap 
Gruppledaren ska organisera brainstormingen, han ska kalla till möte, ha en översikt över 
problemet och se till så att tankarna inte spårar iväg allt för långt ifrån ämnet. Han ska även se till 
så att atmosfären hålls lugnt och fri och att ingen kritiseras för sina tankar. Det är bra om 
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projektledaren börjar varje session med några absurda idéer för att få igång kreativiteten hos 
medlemmarna, dock är det viktigt att ledaren inte leder in tänkandet på ett särskilt spår. Om 
idéflödet börjar sina så är det bra om ledaren kommer med nya förslag för att få igång kreativiteten 
igen.  
 
Procedur 
Under sessionen är det viktigt att alla deltagare undviker att stöta bort och kritisera både sina egna 
och andras tankar även om de känns dumma, redan finns eller inte skulle fungera. Det är även 
viktigt att man undviker att yttra negativa fraser då detta kan minska kreativiteten i gruppen. Alla 
idéer ska dokumenteras i någon form, till exempel i form av text, bilder eller inspelning. För att 
brainstormingen ska vara så effektiv som möjligt så är det bra om sessionen inte varar mer än 30 
till 45 minuter. Längre sessioner brukar inte producera något nytt och det leder lätt till att man går 
i cirklar. 
 
Utvärdering och reflektion 
Efter sessionen är klar är det bra om experter ser över resultaten för att hitta potentiella lösningar. 
Det kan vara bra att klassificera och rangordna idéerna om möjligt för vidare utveckling. Efter detta 
är gjort är det bra om hela gruppen ser över resultatet så inga missförstånd har uppkommit. Det kan 
även hända att nya idéer kommer upp. 
 
Man ska dock ha i åtanke att det inte ofta händer några mirakel i brainstorming och många av 
idéerna går inte att förverkliga. Men det fungerar som ett bra verktyg för att stimulera kreativiteten 
och det kan anses som lyckat om man får ut några idéer som sedan kan utvecklas vidare. 
 
Metod 635 
Metod 635 är en form av brainwriting som har utvecklats av Bernd Rohrbach (Pahl m.fl. 2007). 
Enligt Pahl m.fl. (2007) går metoden ut på att sex deltagare börjar med att skriva ner tre grova 
förslag på lösningar till problemet med hjälp av nyckelord. När detta har gjorts så överlämnas 
förslagen till personen som sitter bredvid varje deltagare som har i uppgift efter att ha läst förslaget 
skriva tre nya lösningar eller utvecklingar. Detta pågår tills varje ursprungs uppsättning av tre idéer 
har gått igenom alla deltagare, därav namnet 635. Fördelen med denna metod är att idéer kan 
utvecklas mer systematiskt och man kan lätt följa utvecklingen eller uppkomsten av idéer. 
Nackdelen med metoden är att den kan minska kreativiteten hos varje individ då man blir mer 
isolerad från gruppen under sessionen. 
 
 
 
Gallery Method 
Gallery method är en metod som kombinerar både enskilt arbete och grupparbete utvecklad av H. 
Hellfritz (Pahl m.fl. 2007). Enligt Pahl m.fl. (2007) så består metoden av följande steg: 
 
Introduktion: Gruppledaren presenterar problemet. 
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Idégeneration 1: Deltagarna tänker fritt och skissar enskilt ner sina idéer under femton minuter. En 
bildtext kan användas om det behövs.  
Associering: Skisserna från idégenereringen hängs upp på väggen och gruppen får femton minuter 
på sig att diskutera idéerna och utveckla dem. Detta kan även leda till att nya idéer och tankar 
kommer fram.  
Idégeneration 2: Deltagarna får ytterligare femton minuter på sig att enskilt skissa ner nya eller 
utvecklade idéer.  
Utvärdering: Gruppen går igenom de genererade idéerna och rangordnar dem om möjligt. 
 
Fördelen med denna metod är att arbetet sker utan överdrivet långa diskussioner och man kan lätt 
följa utvecklingen av idéerna. Att skissa bilder är ett bra sätt att undvika misstolkningar och få de 
övriga medlemmarna att förstå konceptet. Det underlättar även dokumenteringen.  

2.2.4 Utforska systematiskt 
När man anser sig vara färdig med den externa och interna sökningen kommer man 
förhoppningsvis ha en hel del koncept- och lösningsförslag. Ulrich & Eppinger (2012) nämner att 
man kan dela in dessa så de hamnar i ett delproblem, exempelvis som vid kopiatorn att lösningen 
behandlas inom pappersmatningen. När man har gjort det med alla lösningar får man tillsätta 
grupper som kan utforska mer om de olika lösningarna är över huvud taget möjliga att 
implementera och i så fall värda att arbeta vidare med. Dock är detta tillvägagångssätt väldigt 
tidskrävande och det finns två användbara verktyg till detta ändamål som är: 
 

● Konceptklassificeringsträd 
● Konceptkombinationstabell 

 
I korta drag innebär konceptklassificeringsträd att man delar in alla lösningar man har i olika klasser 
för att kunna jämföra sina olika lösningar. Lösningarna sätts upp likt ett träd med grenar där man 
“skär av” de grenar som inte verkar ha så hög potential. 
 
Konceptkombinationstabellen gör det möjligt att kunna överskåda kombinationer av lösningar om 
man vill kombinera några av de lösningar man har från början. Man ställer upp olika kolumner 
med rubriker och placerar lösningar som passar under rätt rubrik. Sedan för att kombinera väljer 
man en lösning från varje kolumn. 
 
 
 
2.2.5 Reflektera över lösningarna och processen 
Även fast reflektion är placerat som det sista steget i teorin menar Ulrich & Eppinger (2012) att 
detta är något man bör göra genom hela processen. Några frågor som bör ställas är: 
 

● Är laget säkra på att alla lösningsområden har blivit utforskade? 
● Finns det alternativa funktionsdiagram? 
● Finns det alternativa sätt att bryta ner problemet? 
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● Har externa källor blivit noggrant fullföljda? 
● Har idéer från alla blivit accepterade och integrerade i processen? 

 
Reflektioner görs på denna process för att säkerställa att man verkligen har gjort vad som är möjligt 
för att leverera bra idéer bland annat. Det är även bra att reflektera för att diskutera processen, om 
man har följt den som man ska eller om man hade kunnat göra delar i processen bättre. 

2.2.6 Konceptval 
När det gäller konceptval presenterar Ulrich & Eppinger (2012) en rad olika förslag på metoder för 
att minska ner omfånget av idéer och ta till vara på de bästa av dem. Metoden som väljs är upp till 
varje grupp att bestämma. Några metoder som presenteras är: 
 

● Externt beslut: Koncepten överlåts till kunden som väljer. 
● Produktmästare: En inflytelserik gruppmedlem väljer ett koncept baserat på personliga 

erfarenheter. 
● Intuition: Man går på känslan och väljer det koncept som känns bäst. 
● Flerröstningssytem: Alla gruppmedlemmar får flera röster och röstar på koncepten, det 

koncept med flest röster vinner. 
● Webbaserad undersökning: Genom att använda internetbaserade undersökningsverktyg 

blir varje koncept graderat av många människor för att få fram det bästa. 
● Fördelar och nackdelar: Gruppen skapar en lista med för och nackdelar för varje koncept 

och gör sedan en bedömning grundat på dessa. 
● Skapa prototyp och testa: Man skapar en prototyp för varje koncept där man sedan testar 

och utvärderar  
● Beslutsmatriser: Man ställer upp en matris med förbestämda kriterier där man sedan 

poängsätter efter hur bra koncepten motsvarar kriterierna. 
 
2.3 System-Level Design 
I Fas 2 som är konstruktion på systemnivå är där man definierar produktens arkitektur. Man bör 
även dela upp produkten i delsystem och komponenter, här ingår även att man sätter preliminära 
designattribut för produkten. Målet med denna fas är att man i slutändan ska kunna ha en 
geometrisk layout för produkten, funktionella specifikationer för varje delsystem samt en 
preliminär processflödeskarta. För att åsklådliggöra detta med ett antal steg presenterar Ulrich & 
Eppinger (2012) fyra steg som gör det lätt att ta sig igenom denna fas.  
 

1. Skapa en schematisk bild av produkten  
2. Dela upp den schematiska bilden i kluster 
3. Skapa en grov geometrisk layout 
4. Identifiera de grundläggande och de tillfälliga interaktionerna 
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2.4 Detail Design 
I den tredje fasen som är detaljdesign vill man till skillnad från systemnivån vara mer noggrann 
med förteckningen. Saker som geometri, material och toleranser skall vara fullständigt 
specificerade för alla delar till produkten. Det är även här som man sätter upp en processplan och 
designar verktyg som ska kunna producera varje del som behövs för produkten. Målet med denna 
fas är att få en kontrollerad dokumentation av produkten. Detta avser beskrivning av produktens 
geometri, detta kan ske genom ritningar eller genom datorprogram. Kritiska punkter som man bör 
tänka på under detta steg som även leder en i rätt riktning under fasen är att man bör tänka på vilket 
material, vad produktionskostnaden kommer bli samt produktens prestanda.  

2.5 Testing and Refinement 
Fas 4 är sammanfattningsvis en konstruktionsfas där man avser att bygga, testa och utvärdera 
prototyper som kan vara grunden till framtida produktioner. Ett bra verktyg är att använda CAD 
för att spara både tid och pengar. Det kan bli väldigt kostsamt att bygga fysiska prototyper redan 
från start då cirka 80% av alla designer som skapas är omarbetningar av tidigare designer (Pugh, 
1996). Man bygger prototyper med olika avseenden, ena typen som skall motsvara utseende och 
materialegenskaper som den tänkta produkten ska ha. Andra typen av byggda prototyper skall 
motsvara funktionen eller funktionerna för produkten. Mer om detta följer i kommande stycke. 
Dessa testas ofta utav kunder för att se hur de verkligen klarar det tänkta scenariot i det verkliga 
livet.  
 
När det gäller prototyping säger Ulrich & Eppinger (2012) att det finns olika sorters prototyper 
samt olika dimensioner inom kategorin. De talar om prototyper som fysiska eller analytiska i den 
första dimensionen. De fysiska prototyperna skapas för att skaffa sig en uppskatta hur en framtida 
produkt kan komma att se ut. Attribut som är önskvärda att få en uppfattning om med hjälp av 
fysiska prototyper är hur den ser ut och känns, man kan även använda dem till att bevisa en 
funktion. De analytiska prototyperna är prototyper som man inte kan röra eller känna, dessa 
används för att analysera (Ulrich & Eppinger, 2012). Analytiska modeller är ofta matematiska, 
visuella modeller där de intressanta faktorerna analyseras istället för att påvisas genom att ta fram 
en fysisk prototyp. Exempel på analytiska metoder är datasimulationer och 3d-simulering där man 
kan beskriva geometrin och dess egenskaper. 
 
Den andra dimensionen av prototyper kan antingen vara omfattande eller fokuserade (Ulrich & 
Eppinger, 2012). De omfattande prototyperna är prototyper som i stort sett har alla attribut och 
egenskaper som den tänkta produkten ska ha. Dessa är väldigt vanliga att man ger till kunder för 
att upptäcka brister innan de sedan sätts i produktion. Motsatsen till omfattande prototyper är då 
fokuserade prototyper. Dessa brukar endast ha ett par av de önskade egenskaperna som den 
slutgiltiga produkten ska ha. Ulrich & Eppinger (2012) nämner att man kan kombinera flera 
fokuserade prototyper för att få kunskap om hur en slutgiltig produkt kommer att bete sig. Man kan 
då ha en prototyp som ska se ut som produkten och en annan som ska representera funktionen eller 
funktionerna.   
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Det finns enligt Ulrich & Eppinger (2012) fyra syften med att skapa prototyper. Dessa syften är: 
 

● För lärande 
● För att kommunicera 
● För att integrera 
● För att säkerställa milstolpar 

2.6 Production Ramp-Up 
I den slutliga fasen, fas 5, vill man att den nya produkten ska produceras med tänkta processystem. 
Meningen med detta är för att man ska lära upp de som ska sätta ihop produkten och för att se om 
det finns något annat inom processystemet som behöver förbättras. Under denna upplärningsperiod 
letar man även efter återstående brister i produkten för att åtgärda dessa innan man tar upp 
produktionen i full skala.  

2.7 Anpassad produktutvecklingsprocess  
Varje bransch har olika sammanhang när det gäller produktutveckling. Därför kan det även av den 
anledningen vara svårt att hålla sig till en strikt utvecklingsprocess för alla projekt som berör 
utveckling av produkter eller lösningar. Ulrich & Eppinger säger “The development process 
described by [...] is generic, and particular processes will differ in accordance with the unique 
context of the firm and challenges of any specific project” (Ulrich & Eppinger, s 18, 2012) 
 
Dynapac har en egen process för produktutveckling som påminner mycket om Ulrich & Eppinger 
(2012). Tillsammans med Dynapac har Ulrich & Eppingers process omvandlats för att passa arbetet 
och Dynapacs egna process bättre. Denna process är beskriven i detta kapitel efter figur 5. Dynapac 
har haft önskemål om att deras process skall följas i största möjliga mån och det har därför gjorts. 
Därför ser processen lite annorlunda ut än Ulrich & Eppinger (2012)  (Figur 5) men den relaterar 
till deras process i största allmänhet. Detta projekt har inte varit lika linjärt som deras beskrivna 
process och ett antal ytterligare moment har behövts genomföras. På grund av att detta projekt är 
en del utav Dynapacs basutveckling har det inte sträckt sig fram till produktionen. Med dessa 
faktorer i åtanke har produktutvecklingsprocessen omarbetats för att få mer specifika moment för 
att passa projektets mål. Därefter kommer detta projekt ligga till grund till en eventuell 
vidareutveckling av Dynapacs avdelning för skarpa projekt.   
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Figur 5 Visuell bild av Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess. 
  

 
 
Figur 6 Flödesschema för den använda utvecklingsprocessen för arbetet. 
 
Varje steg som finns i processen är öppen för iteration, man kan alltid gå tillbaka och se över vad 
man gjort och vad man kan förbättra. Det är dock oklart hur många iterationer man behöver göra i 
olika fall menar Roozenburg & Eekels (1991). Bilderna är satta i höjd med varandra för att visa 
förhållandet mellan Ulrich & Eppingers olika stadier och projektets utvecklingsprocess. Utifrån 
figur 6 har varje siffra följande betydelse: 
 

1. Förstudie/Research 
2. Konceptgenerering 
3. Utvärdering 
4. Konstruktionsfas 
5. Prototypfas 

 
Processen som har använts börjar i en förstudie/research där data samlas in, denna motsvarar Fas 
0 planning. Fas 1 från Ulrich & Eppinger (2012) består här utav konceptgenerering samt 
utvärdering av dessa koncept. Vidare följer projektets konstruktionsfas som motsvarar System-
Level Design och slutligen prototypfasen som täcker både Detail Design samt testing and 
refinement fasen.  
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3. METOD 
I metodkapitlet presenteras alla metoder och aktiviteter som har använts för att nå projektets 
slutresultat. Resonemang om varför metoder har valts samt aktiviteter för datainsamling redovisas 
även det i detta kapitel. 
 
I en utvecklingsprocess sker insamling och analysering av data ofta flera gånger under processens 
gång. Dessa moment är dock specifikt viktiga i de tidigare faserna av utvecklingsprocessen där 
man samlar in och analyserar data från kunderna. Varför detta är viktigt beror på att det är här man 
fasställer kundbehoven och andra möjligheter för projektet. I den använda utvecklingsprocessen 
för arbetet har någon form av datainsamling och analys av denna data skett i följande steg: 
förstudie, konstruktionsfas och prototypfas. 

3.1 Datainsamling i förstudien 
När man pratar om undersökningar så finns det två typer av data och två typer av undersökningar. 
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993); Saunders m.fl. (2003)  så är de två typerna av undersökningar 
kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar. Kvalitativa undersökningar är undersökningar 
där man samlar in, analyserar och tolkar data som inte kan uttryckas i sifferform på ett meningsfullt 
sätt. Kvantitativa undersökningar har insamlat material som består av numerisk data eller data som 
kan uttryckas i sifferform och därmed analyseras kvantitativt. 
 
Med definitionen ovan så var förstudien som utfördes i början av arbetet en kvalitativ 
undersökning. Anledningen till att förstudien utfördes var för att få en bättre överblick över 
problemet och ta del av tankar från personer med erfarenhet som kan användas för att underlätta 
konceptgenereringen. Syftet var även att bekräfta kundbehovet, förbättra ergonomin, som Dynapac 
har identifierat och identifiera andra behov om det finns. Typer av datainsamling som har varit 
relevanta för förstudien i detta arbete är bland annat intervjuer och observationer.  
 
Det finns två typerna av data som kan användas i undersökningar är primär data och sekundär data 
(Lekvall & Wahlbin, 1993; Saunders m.fl. 2003). Primär data är data som man samlar in själv från 
tillexempel intervjuer eller fältbesök. Sekundärdata är data som redan finns insamlat från tidigare 
sammanhang, detta kan vara både obehandlad och behandlad data. I detta arbete har båda typer av 
data används. 

3.1.1 Intervjuer 
Intervjuer kan göras på olika sätt där alla har sina fördelar och nackdelar. Enligt Arbnor & Bjerke 
(1994) finns det fyra sätt att utföra dem och de är: 
 

● Personlig intervju (ansikte mot ansikte) 
● Telefonintervju 
● Mailundersökning 
● Gruppundersökning (en undersökning för en hel grupp som sedan samlas in av intervjuaren) 
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De tre första av de fyra är de tillvägagångssätt man bör använda sig av om man ska få ut bra 
information enligt Lekvall & Wahlbin (1993). Det fjärde är inte ett bra sätt när man utför intervjuer. 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan en intervju vara standardiserad eller icke-styrd. Vid 
standardiserade intervjuer har man samma frågor till alla medan i icke-styrda intervjuer innebär en 
låg grad av standardisering. Det är vanligtvis en fördel att standardisera intervjufrågorna då det blir 
lättare att jämföra svaren mellan de olika deltagande i undersökningen. Vidare hävdar Arbnor & 
Bjerke (1994) att man kan ha frågor som är antingen öppna eller slutna där öppen innebär att man 
har frågor utan bundna svarsalternativ och sluten när man har frågorna bundna till svarsalternativ. 
Även här finns det preferenser för det analytiska synsättet menar Arbnor & Bjerke (1994) och det 
är att försöka ha slutna frågor då det förenklar sammanställningen av resultatet.  
 
Personlig intervju 
En stor fördel med personliga intervjuer är att man i stort sett har obegränsade möjligheter när det 
gäller vilka frågor och följdfrågor man vill ställa enligt Lekvall & Wahlbin (1993). Om 
respondenten tycker att intervjun är intressant kan intervjun tillåtas att bli både lång och 
omfattande. Därför är den bra vid omfattande undersökningar. Andra saker som är till metodens 
fördel är att man kan ställa komplicerade frågor och man kan använda sig av kroppsspråk när man 
analyserar vad respondenten svarar menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006). För att spara 
datan man får vid denna typ av intervjuer kan man antingen skriva ner svaren direkt vid mötet eller 
så kan man välja att spela in samtalet för att sedan transkribera vad som har sagts.  
 
En nackdel med denna intervjuform är att kostnaden för dem kan bli väldigt mycket högre än andra 
tillvägagångssätt (Lekvall & Wahlbin, 1993). Att ha möte ansikte mot ansikte innebär att man 
måste som intervjuare resa till respondenten om inte denna går med på att komma till intervjuarens 
egen lokal/undersökningscenter. Det leder till kostnader både för resan men även för tiden som det 
tar att förflytta sig är värdefull. Andra saker som kan vara bra att ta i beaktning som Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) påpekar är att det kan vara svårt att få intervjutid samt att på grund av 
att man inte kan vara anonym under denna intervjutyp kan det vara svårt att ställa känsliga frågor. 
 
Brevenkät/Mail 
Denna form av intervju har sina fördelar i att den kan vara väldigt användbar när man ställer frågor 
som kommer kräva långa svar. Vad som också är en stor fördel enligt Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2006)  jämfört med personliga intervjuer är att kostnaden för denna typ av intervjuer är 
mycket lägre. Eftersom man inte behöver vara på plats för att utföra intervjuerna kan man därför 
skicka sina frågor till många och dessutom kan man skicka dem överallt och ändå ha låg kostnad 
per respondent. En annan positiv aspekt jämfört med personliga intervjuer är att man här kan 
garantera anonymitet och därmed öppnar möjligheten att ställa känsliga frågor (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
När man talar om de negativa aspekterna är Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) och Lekvall & 
Wahlbin (1993) överens om att insamlingen kan ta lång tid och det kan vara svårt att ställa 
följdfrågor om svaren är oklara. En annan sak som de är överens om är att svarsfrekvensen är lägre 
då vissa väljer att inte medverka. 
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Telefonintervjuer 
I förhållande till de andra två intervjumetoderna ligger telefonintervjuer i mellan de båda när det 
gäller dess egenskaper. Telefonintervjun är inte riktigt lika personlig som en personlig intervju men 
den är heller inte lika kostsam (Lekvall & Wahlbin, 1993). Den kan också göras väldigt snabbt då 
det endast krävs ett telefonsamtal för att nå vart man vill. Med telefonintervjuer har man också 
möjlighet att ställa följdfrågor, något som är svårare att genomföra vid brevenkäter/mail (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2006; Lekvall & Wahlbin, 1993).  
 
Nackdelarna med att ha telefonintervjuer kan vara att man inte kan ställa allt för svåra frågor, det 
kan relatera till en annan nackdel att man inte kan illustrera något med bilder och skalor eller med 
vanligt kropsspråk (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Även här kan det också vara svårt att 
ställa känsliga frågor då personen blir mindre anonym här än vid brevenkäter/mail. 
 
Lekvall & Wahlbin (1993, s. 185) har ställt upp ett diagram som jämför dessa tre intervjumetoder 
mot varandra med olika kriterier och hittas i Tabell 1 
 
Utförd datainsamling i form av intervjuer 
Intervjuerna som utfördes i arbetet valdes att göras över telefon. Anledningen till detta var, som 
det kan ses i Tabell 1, att telefonintervjuer är den mest effektiva intervjuformen i form av 
effektivitet och kostnad, kostnad är ett av de viktigaste kriterierna för arbetet. Andra påverkande 
faktorer i val av intervjuform var även att fördelen med telefonintervjuer istället för mail är 
möjligheten att ställa följdfrågor och inspelning av intervjun, om respondenten tillåter. Denna 
inspelning kommer att underlätta transkriberingen av den insamlade datan då det är möjligt att gå 
igenom intervjun så viktigt information inte går miste, vilket är en fördel inför analysen.  
 
Intervjuerna har utförts med olika bolag som arbetar med läggning och underhåll av vägar runt om 
i Sverige. För att få ett bredare perspektiv på intervjuerna har en variation av anställda intervjuats, 
detta innebär bland annat förare, inköpare, platschefer och marknadsansvariga. Genom att intervjua 
personer med olika positioner kan man få med fler tankar åsikter vilket skapar ett större omfång av 
data som är positivt när datan sedan ska analyseras. Intervjulängden för intervjuerna varierade en 
aning där den längsta intervjun var omkring 30 minuter och den kortaste omkring 10 minuter. Ett 
snitt på längden för de utförda intervjuerna var omkring 17 minuter. I Tabell 2 visas en lista över 
de intervjuade personerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 Brevenkät Telefonintervju Personlig intervju 

Kostnad per 
undersökt enhet 

LÅG 
(Kan bli hög pga 
påminnerlser, 
betalda var, etc) 

LÅG 
(Högre vid 
geografiskt spridda 
urval) 

HÖG 
(Särskilt vid långa 
intervjuer eller 
geografiskt spridda 
urval) 

Snabbhet LÅG HÖG GANSKA HÖG 

Administration av 
fältarbetet 

ENKEL 
(Ingen 
fältorganisation 
erfordras) 

GANSKA ENKEL 
(Lätt att övervaka 
fältarbetet) 

SVÅR 
(Svårt att övervaka 
fältarbetet; 
intervjuarutbildning) 

Risk för stort bortfall HÖG MÅTTLIG 
(Obs dock finns risk 
för stort ramfel) 

LÅG 

Kontroll över vem 
som svarar 

DÅLIG 
(Resp ofta känd) 

GOD GOD 

Kontroll över 
“miljö” vid 
besvarandet 

DÅLIG DÅLIG 
(Dock lätt att “ringa 
senare”) 

BEGRÄNSAD 
(God vid intervju i 
egna lokaler) 

Anonymitet för 
respondenten 

MÖJLIG OMÖJLIG OMÖJLIG 

Möjlig flexibilitet i 
utfrågningen/möjligh
et att fråga 
ostrukturerat 

INGEN GANSKA STOR STOR 

Möjlig omfattning av 
utrfrågningen 

HÖGST 
5-10 sidor 

HÖGST 
5-30 minuter 

HÖGST 
2-3 timmar 

Begränsningar av 
möjliga 
frågetekniker 

STORA 
(Endast enkla, helt 
självförklarande 
frågor 

STORA 
(Endast muntliga 
frågor; skriftliga kan 
ev skickas i förväg) 

INGA 

Möjlighet att ställa 
kunskapsfrågor 

DÅLIG 
(Resp kan “fuska” 

TVEKSAM GOD 

Tabell 1 Jämförelse mellan intervjumetoder.  
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Namn Position Företag 

Pelle Wikman Tidigare arbetsledare, numera värmebehandling Svevia 

Werner Johannesson 
 

Marknadschef Kalmar/Blekinge, 
(Har varit förare) 

Asfaltbolaget 

Björn Ohlsson Platschef Svevia sydöst 
(Har varit förare) 

Svevia 

Björn Jacobsen Inköpare NCC 

Magnus Nilsson Maskinansvarig i region öst, underhåll, inköp och 
avveckling av maskiner 

NCC 

Tabell 2 Tabell med information om position och företag för intervjuade personer. 
 
Fokus i intervjuerna var om de upplevde problematiken med ergonomin när man hänger ut genom 
rutan, om de har andra metoder för att undgå detta och om de har tänkt på en lösning till problemet. 
Intervjuerna var i största del standardiserade, beroende på om respondenten varit förare eller inte, 
och hade följande struktur: 
 

● Är att hänga ut genom rutan ett problem du känner igen? 
● Har du andra metoder för att följa en kant? 
● Har du tänkt på en lösning för problemet?  

 
För inköpare ställdes följande frågor: 
 

● Har du som inköpare lagt märke till trender för problemet? 
● Har ni detta problem i åtanke vid inköp av maskiner? 

 
Detta var alla basfrågor som ställdes under intervjuerna. 

3.1.2 Observation 
Direkt observation innebär enligt Lekvall & Wahlbin (1993) att man med egna ögon studerar vad 
man är intresserad av att observera. Fördelen med direkt observation är att man kan registrera vad 
som händer med fullständig säkerhet då det inte har någon mellanhand för det man tar in. Två 
punkter som Lekvall & Wahlbin (1993, s. 181) tar upp är dock att: 
 

● Man kan endast studera beteenden, inte kunskaper, åsikter, värderingar etc 
● Man kan endast studera pågående skeenden, inte vad som varit eller uppfattningar om 

framtiden 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s. 242) kan direkta observationer kan delas in i fyra olika typer och 
grad efter olika kriterier och kan ses i Tabell 3.  
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  De observerades vetskap 
om att de är observerade 

 

  Hög Låg 

Observatörens 
interaktion med de 
observerade är 

Hög Deltagande observation Fullständigt deltagande 
observation 

 Låg Ringa deltagande 
observation 

Fullständig observation 

Tabell 3 Olika direkta observationer. 
 
    
Arbnor & Bjerke (1994) menar att en fullständig observation är svår att uppnå både tekniskt sett 
och att genomföra den utan att det man observerar inte märker att man blir observerad. Den senare 
av de två är också en fråga när det gäller den etiska aspekten om man bevakar människor. 
   
Man talar också om observationer som sker på olika sätt och är under olika förhållanden. Man kan 
använda sig utav öppen observation eller maskerad (Lekvall & Wahlbin, 1993). En öppen 
observation innebär att de som blir observerade är medvetna om det medan en maskerad är när 
observationen görs utan att de observerade är medvetna om det. Lekvall & Wahlbin (1993) menar 
att det kan vara en fördel att göra maskerade observationer då de som utför momentet/arbetet som 
ska observeras kan ändra beteende beroende om de vet att de blir observerade.  
 
Under arbetes gång har en observation utförts där en läggning på väg 122, strax norr om Rödeby i 
Blekinge Sverige, skedde. Eftersom tidsramen för projektet inte ligger helt i enlighet med 
högsäsongen för asfaltering av vägar blev observationen ett bekräftelsemoment mer än en 
datainsamling. Asfalteringen var en av de första i år och kunde inte ha genomförts i samband med 
datainsamlingen. Med detta menas inte att observationen var förgäves utan den fick bara ett annat 
syfte. Observationen har även varit bra för att öka kunskapen och förstå miljön. Utan att ha varit 
på ett fältbesök hade det varit svårt att förstå hur mycket folk som är i rörelse kring maskinerna 
bland annat se Figur 7. Just detta gör att vissa lösningar kan sorteras bort just av den anledningen. 
Under observationen fanns det även möjlighet att studera beteenden hos de observerade. Ett 
exempel är att det observerades att vältföraren vände och vred sig mycket under körningen. 
 
Observationen som genomfördes var föranmäld och de observerade var väl medvetna om att de var 
observerade vilket betyder att observationen som utfördes var en öppen observation. Interaktionen 
mellan de observerade och observatörer var låg, därför var observationen enligt Tabell 3 en ringa 
deltagande observation. Varför denna sorts observation genomfördes var både på grund av 
praktiska själ samt då resultatet i detta avseende troligtvis hade blivit samma. Innan observationen 
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genomfördes krävdes underskrifter av säkerhetsföreskrifter, väl på plats krävdes en rad 
säkerhetsåtgärder som gjorde det omöjligt att genomföra en observation med exempelvis låg 
vetskap om observatörens närvaro för de observerade. Även på grund av arbetets risker var det 
omöjligt att interagera under observationens gång med de observerade. Observationen 
dokumenterades med bilder och efter observationen gavs även rum till att ställa några frågor till en 
av vältförarna. 
 

 
Figur 7 Bild på vältkörning under observation. 

3.2 Dataanalys i förstudien 
Enligt Saunders m.fl. (2003) så har kvalitativ data en fyllig och riklig natur och för att behålla dessa 
egenskaper så kan datan inte bli insamlad på ett standardiserat sätt. När datan sedan ska analyseras 
så kan det hända att den kommer behövas delas in i kategorier för att kunna analyseras på ett 
meningsfullt sätt. Eftersom analyseringen av kvalitativ data är en komplicerad process som kräver 
mycket arbete så är det viktigt att man har en analys i åtanke när man börjar en kvalitativ 
undersökning. Det är även bra om man både analyserar sin data samtidigt som man samlar in den 
och efter insamling (Saunders m.fl. 2003). Precis som det inte fanns ett standardiserat sätt att samla 
in data finns det heller inget standardiserat sätt att analysera datan, men det finns olika strategier 
och upplägg hur det kan gå tillväga. En del tillvägagångssätt är mer strukturerade än andra. Enligt 
Saunders m.fl. (2003) kan man dela in dessa strategier i fyra huvudgrupper: 
 

● Förstå karaktärsdragen i språket 
● Upptäcka regelbundna drag 
● Förstå meningen bakom text och handlingar 
● Reflektion 
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Generellt så kräver de två första grupperna mer struktur jämfört med de två senare. Ett moment 
som är vanligt i de mer strukturerade strategierna är som nämnt tidigare att dela upp datan i 
kategorier. Fördelen med att utföra detta moment är att det blir lättare att förstå och hantera datan, 
integrera relevant data från olika anteckningar, identifiera mönster och nyckelord och dra slutsatser 
(Saunders m.fl. 2003). För att lättare kunna analysera datan är det även bra att skriva ihop 
sammanfattningar av insamlingen, tillexempel från en intervju eller observation (Saunders m.fl. 
2003) 
 
Metoden som har använts i arbetet för att analysera den insamlade kvalitativa datan från 
intervjuerna är en kvalitativ kodning och analys metod (Biddix, 2009). Varför denna metod har 
valts beror på att enligt Biddix (2009) så är detta en metod som är lämplig att använda när data från 
intervjuer ska analyseras. Fördelen med en sådan kodningsmetod är att den tillåter en att organisera 
sammanhängande information som är spridda i en text genom att man kategoriserar datan. Fördelen 
med att kategorisera data i en kvalitativ dataanalys nämns i stycket ovan.  Metoden består av 
följande steg: 
 
Open Coding 
I detta steg bryter man ner datan i kategorier och sub-kategorier och ger de som anses vara 
sammanbundna en särskild färg. Ett exempel som ges av Biddix (2009) är: under den utförda 
intervjun pratar respondenten ofta om undervisningsmetoder. Varje gång undervisningsmetoder 
eller något relaterat till undervisningsmetoder nämns markeras detta med samma färg. I 
dataanalysen är undervisningsmetoderna kategorier och allt annat relaterade till 
undervisningsmetoder, typ av metod, etc, sub-kategorier. Med olika färger kan man sedan urskilja 
relevanta kategorier och tillhörande sub-kategorier i den insamlade datan. Efter detta har gjorts är 
det bra om man skapar en kort sammanfattning där man skriver in alla kategorier som 
huvudrubriker med respektive sub-kategori som underrubrik.      
 
Axial Coding 
Open coding fokuserade på att definiera kategorier och sub-kategorier. I detta steg ligger fokus i 
att använda de definierade kategorierna och sub-kategorierna medan man går igenom sin data igen. 
Syftet med detta är: 
 

● Bekräfta att kategorierna och sub-kategorierna representerar respondentens svar 
● Hitta samband mellan kategorier och sub-kategorier 

 
För att hitta samband kan det vara bra att fråga sig själv vilka förhållanden eller liknande som 
påverkade koncepten eller kategoriena. För att visa resultatet av analysen föreslår Biddix (2009) 
att de slutgiltiga kategorierna och sub-kategorierna fylls in i en tabell med en motivering för valda 
kategorier och sub-kategorier. 
 
Kodning och analysering av kvalitativ data är ett personligt moment där olika personer tolkar data 
på olika sätt. Därför är det bra om detta är ett moment som av utförs av flera personer eller att man 
låter någon annan person se över kodningen (Saldana, 2008). Det är även ofta en iterativ process 
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där man får koda datan flera gånger för att ta fram bästa möjliga kategorier och sub-kategorier. 
(Saldana, 2008). För att underlätta kodningen när mer data ska analyseras finns det olika program 
som man kan använda, ett exempel på ett sådant program är ATLAS.ti 71. 

3.3 Datainsamling och analys i konstruktionsfas 
Insamling och analys av information i konstruktionsfasen har gjorts genom kontakt med relevanta 
företag inom det undersökta området. Företag/person, vilken form av kontakt och för vilket område 
som frågorna har berört presenteras i Tabell 4. 
 

Företag, Kontaktperson Form av kontakt Område 

Geo-fennel Mail Laser, tekniska egenskaper 

Geo-laser Mail Laser, tekniska egenskaper 

Z-laser Mail Laser, tekniska egenskaper 

TYRI, Carl Johan Cederbom Telefon LED-lampor, tekniska egenskaper 

Bra Vision, Dan Hörberg Personligt möte Kameror, rådgivning 

Tabell 4 Kontaktade personer för datainsamlingen som skedde i konstruktionsfasen. 

3.4 Datainsamling och analys i prototypfas 
Analysen och datainsamlingen i prototypfasen gjordes tillsammans med Jörgen Lindgren som 
arbetar med produktutveckling för förares omgivning på Dynapac. Vid bedömning och testning av 
kameror har Jörgens inflytande spelat stor roll då han har god erfarenhet inom området och har bra 
kunskap om vad som kan vara relevant för avstånd och vyer. 

  

                                                 
1 http://atlasti.com/product/product-videos/ 
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4. RESULTAT AV PRODUKTUTVECKLINGEN 
I detta kapitel presenteras alla resultat av metoder och tester som har genomförts under projektets 
gång. Här är även resultatet av det som bygger svaren till projektets frågeställningar. 
 
Nedan visas körfall som är hämtade direkt från arbetslivet och observerade under arbete. Dessa 
arbetsställningar som idag är nödvändiga och som vältförare utsätts för varje dag är något man vill 
minska. Viss del av så kallad precisionskörning vill man fortfarande sitta lutad ut genom rutan, se 
Figur 8, för att få bättre överblick. Precisionskörning innebär när man vara extra noggrann vid 
körningen och måste ha full koll på valsens exakta position. Detta gäller när man kör vid 
trottoarkanter eller exempelvis nära väggar till hus och dylikt som kan ta skada eller skada välten. 
En annan form av precisionskörning är när man behöver använda kantpackare som kan ses i Figur 
9 som används för att packa kanterna.  Däremot körning som sker på öppen väg hoppas man kunna 
bli av med lutandet, både för större och mindre vägar. Det är även den senare kategorin som flest 
arbetstimmar berör, uppskattningsvis 90 %. 
 

 Figur 8 Lutande förare inifrån hytt.                 Figur 9 Lutande förare sett utifrån. 

4.1 Förstudie 
Resultatet av förstudien utförd i början av arbetet består av kvalitativ dataanalys av den insamlade 
datan från intervjuerna och en behov & kravspecifikation som sammanställs från resultatet av 
dataanalysen. 

4.1.1 Kvalitativ dataanalys 
I Tabell 5 presenteras de slutgiltiga kategorierna och sub-kategorierna för den kvalitativa 
dataanalysen av intervjuerna. Kategorierna anses vara relevanta med fokuset i intervjuerna. 
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Kategorier Sub-kategorier 

Ergonomi Vana, maskin, förhållanden & omgivning 

Egna metoder Förlängningar, förändring, markeringar 

Lösningar Utskjutbar hytt, rörliga stolar, enkel och effektiv, kamera 

Inköp Prioritering, kostnad 

Tabell 5 Kategorier och sub-kategorier från den kvalitativa analysen av intervjuerna. 
 
Ergonomi 
Från sammanställningen av kategorin ergonomi kan slutsatsen dras att många av de intervjuade 
personerna känner igen problemet i olika grad. Faktorer som spelar in i problemet med ergonomin 
är bland annat vilken sorts maskin som körs, vilken vana förarna har och vart maskinen körs. 
Sortens maskin syftar här till storlek på maskinen samt vilken styrning den har. Maskinen spelar 
roll då den kan innehålla olika funktioner som kan hjälpa förarna, dock så tyckte en stor del av de 
intervjuade personerna att det inte fanns många bra lösningar och de lösningar som finns går inte 
alltid att använda vid alla tillfällen, ofta på grund av kollisionsrisk med andra föremål. Vanan hos 
förare spelar också in då det lätt kan bli att förare gör som de alltid har gjort eller att de inte anser 
den lutande ställningen vara ett problem, det anses vara en del av jobbet och det kan ta lång tid 
innan man anpassar sig till en ny lösning. 
 
Egna metoder 
I kategorin egna metoder ingår några olika trick som förare har använt för att underlätta körningen. 
En av respondenterna pratade om en förare som hade gjort en förlängning till styrningen för att 
slippa röra sig så mycket under körningen. Ett annat lite enklare knep som använts var att göra 
markeringar på maskinen.  
 
Lösningar 
Under lösningar ingår förarnas egna tankar om nya lösningar och befintliga lösningar. En lösning 
som nämndes i en positiv ton av stora delar av de intervjuade personerna var en lösning av 
Dynapacs konkurrenter där det var möjligt att skjuta ut hytten för att få bättre sikt, lösningen 
illustreras i Figur 10. En anledning till att många var nöjda med denna lösning var att det var en 
lösning som fungerade för att lösa problemet. Den gjorde det möjligt att sitta inne i hytten och ändå 
ha bra översikt på kanterna. Andra lösningar som nämndes var rörliga stolar som fungerade till en 
viss grad då man kunde minska lutandet något när man kunde flytta stolen. Många tyckte att det 
var svårt att komma fram med tankar på en helt ny lösning men att använda kameror som lösning 
nämndes utav några personer. Förslaget kom att lösningen skulle vara enkel att använda som kan 
kopplas till att förare kan ta lång tid på sig för att anpassa sig till något nytt.  
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       Figur 10 Illustration av en konkurrents utskjutbara lösning. 
 
Inköp 
Kategorin inköp riktar sig mot de intervjuade personerna som håller på med inköp av maskiner. 
Av de personer som intervjuades verkar det som att de skulle vara beredda att betala mer för en 
fungerande lösning. Anledningen till detta är att föraren prioriteras vid inköp. 

4.1.2 Behov- och Kravspecifikation 
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) så brukar kundens behov vara uttryckta i “kundens språk” vilket 
är bra för att veta vilka problem lösningen ska uppfylla. Kundbehoven ger dock inga riktlinjer hur 
själva produkten ska utformas och konstrueras då dessa är väldigt öppna för olika tolkningar. 
Därför sätter man upp krav på produkten som ska täcka behoven. Krav är alltid mätbara och säger 
vad produkten ska göra (Ulrich & Eppinger, 2012). Enligt Ulrich & Eppinger (2012) består ett krav 
alltid av mätvärde och ett värde. Ett exempel som ges av Ulrich & Eppinger (2012) är kravet 
medelvärdet för installation ska vara mindre än 75 sekunder. Då är “medelvärdet för installation” 
ett mätvärde och “mindre än 75 sekunder” ett värde. Enligt Ulrich & Eppinger (2012) är ett smidigt 
sätt att presentera relationen mellan behov och krav en “needs-metric” matris, se Figur 11.  I 
matrisen fylls behoven in i raderna och kraven in i kolumnerna. De behov som är relaterade till 
kraven markeras med en punkt i rutnätet.  
 
Utifrån resultatet av den kvalitativa dataanalysen i avsnitt 4.1.1 tillsammans med Dynapacs egna 
kriterier och observationer har följande behov- och kravspecifikation samt deras relation satts ihop, 
se Figur 11. En förklaring av relationen mellan behov och krav kommer under Figur 11. 
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Figur 11 Needs-metrics matris för behov- och kravspecifikation. 

 
Kostnadseffektiv 
Från figur 11 så är behovet kostnadseffektiv relaterat till kraven Ska kosta under 5000 kr, 
Lösningen ska ha en vibrationstålighet på 10 G och Lösningen ska vara klassad med minst IP-
klass: IP65. Detta är krav som Dynapac har satt själva där de två sistnämnda kraven är krav för att 
lösningen ska fungera på den vibrerande välten och i en utomhusmiljö, förklaring vad dessa två 
kraven innebär kommer i stycket, Lösningen ska tåla arbetsmiljön, längre ner. Varför kraven 
Lösningen ska ha en vibrationstålighet på 10 G och Lösningen ska vara klassad med minst IP-
klass: IP65 har valts att relatera till behovet kostnadseffektivitet beror på att det är krav som har 
med lösningens hållbarhet att göra. Mer hållbara lösningar tenderar att vara dyrare.  
 
Enkel att använda 
Behovet enkel att använda har valts att relatera till kraven som kan ses i Figur 11. Varför behovet 
har valts att relatera till dessa krav beror på att det är krav som anses ha med användningen av 
lösningen att göra. Om lösningen ökar längden på maskinen permanent kommer detta behövas ha 
i åtanke när lösningen inte används vilket kan leda till att föraren kör in i föremål på grund av 
ovana. De andra kraven anses vara saker som förbättrar lösningen eller krav som har med moment 
eller rörelser som behövs utföras vid användning av lösningen. En bättre uppsikt och ju mindre 
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saker som måste ställas in innan lösningen används, exempel förarposition, kommer att göra 
lösningen enklare att använda. 
 
Säker  
Kraven som behovet säker har relaterats till kan ses i Figur 11. Anledningen till att kraven Ska se 
omkring 2 m framför valsen och Skapa god sikt över valsen position i förhållande till kanten är för 
att dessa krav har med uppsyn att göra vilket är viktigt för säkerheten. Att kravet Ska inte behöva 
vrida kroppen mer än 45 grader vid användning har valts beror på att detta är en ergonomi fråga 
vilket har med säkerheten för föraren att göra. Föraren ska kunna sitta komfortabelt.  
 
Inte lägga till tidskrävande och obekväma rörelser 
Varför behovet har valts att relatera till Ska inte behöva vrida kroppen mer än 45 grader vid 
användning och Lösningen ska kunna användas utan att flytta förarstolen från mittpunkten beror 
på att detta är krav som har med ergonomi, vilket kan ses som obekväma rörelser, och moment som 
har med lösningen att göra, inte lägga till tidskrävande rörelser. 
 
Skapa god sikt över valsen position i förhållande till kanten 
Behovet har valts att relatera till kraven Ska se omkring 2 m framför valsen och Skapa god sikt över 
valsen position i förhållande till kanten då detta är krav som har med uppsikt att göra. Att Skapa 
god sikt över valsen position i förhållande till kanten är egentligen inget krav då detta inte går att 
mäta. Varför det har satts som krav beror på att det anses vara ett viktigt behov som lösningen ska 
uppfylla men som inte gick att hitta ett lämpligt krav till. 
 
Få ett bra perspektiv som är enkelt att följa 
Anledningen till varför detta behov har valts är relatera till kraven, se Figur 11, är samma som i 
stycket ovan. Behovet anses vara viktigt då det inte räcker med att föraren bara kan se förhållandet 
mellan vals och kant utan även måste veta vart han är på väg. 
 
Lösningen ska tåla arbetsmiljön 
IP-klassificering (Ingress Protection) eller kapslingsklass visar en armaturs förmåga att stå emot 
intrång från vatten och andra främmande fasta föremål (Elsäkerhetsverket, 2015). Den första siffran 
i klassificeringen visar armaturens motstånd mot fasta föremål och den andra siffran visar 
armaturens motstånd mot vatten. Följande information om siffrornas betydelse presenteras i Tabell 
6 och 7, informationen är hämtat från Elsäkerhetsverket (2015). 
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Första siffran  

0 Inget skydd 

1 Skydd mot intrång av fasta föremål större än 50 mm 

2 Skydd mot intrång av fasta föremål större än 12 mm 

3 Skydd mot intrång av fasta föremål större än 2.5 mm 

4 Skydd mot intrång av fasta föremål större än 1 mm 

5 Dammskyddad 

6 Dammtät 

Tabell 6 En tabell med information över första siffrans betydelse i IP-klassificering 
  (Elsäkerhetsverket, 2015). 

 

Andra siffran  

0 Inget skydd 

1 Skyddad mot droppande vatten. 

2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° 
från normalvinkeln. 

3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 

4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke 

6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten. 

7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 

8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens 
anvisning. 

Tabell 7 En tabell med information över andra siffrans betydelse i IP-klassificering  
  (Elsäkerhetsverket, 2015). 

 
Enligt Dynapac så behöver kameran ha en vibrationstålighet på minst 10G för att klara av 
vibrationerna från välten, detta kan dock variera beroende på position. Sätts kameran i taket på 
hytten så behöver inte vibrationståligheten vara lika hög. Detta beror på att hytten är mer 
vibrationsisolerad än övriga delar på maskinen. Kameran behöver även vara klassad med minst IP-
klass: IP65 vilket innebär att kameran är dammtät och säker mot spolning av vatten från munstycke. 
Detta innebär att kameran kommer klara vatten från regn, men inte att bli spolad av till exempel en 
högtryckstvätt. Varför IP:65 är ett krav beror på att kameran måste vara tät mot smuts och vatten i 
form av regn för att klara av användningsmiljön. 
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Lösningen ska vara enkel att montera  
Behovet har relaterats till kravet Ska inte väga mer än 50 kg. Behövs lösningen repareras efter 
användning ska inte detta vara ett svårt moment. 
 
Beskrivning till behoven är: 
 
Kostnadseffektiv - Kostnaden är viktig att hålla nere både för produktionen och för att kunden inte 
ska betala mycket mer. 
 
Enkel att använda - Lösningen ska inte kräva någon särskild kompetens för att användas. 
 
Säker - Lösningen måste vara säker, allt för att förhindra personskador, maskinskador och andra 
föremål som man kan köra på. 
 
Inte lägga till tidskrävande och obekväma rörelser - Lösningen ska vara något man vill använda, 
därför är det viktigt att detta följs. 
 
Skapa god sikt över valsens position i förhållande till kanten - Man måste med lösningen kunna 
följa kanter för att lösningen ska vara effektiv. 
 
Få ett bra perspektiv som är enkelt för föraren att följa - Man ska se tillräckligt stort område för att 
se vart man styr 
 
Lösningen ska tåla arbetsmiljön - Det är en ganska tuff arbetsmiljö med asfaltläggning och därför 
ställs det krav på vad den måste tåla. 
 
Enkel att montera - Det ska vara enkelt att implementera lösningen på flera olika maskiner av olika 
modeller. 

4.2 Konceptgenerering 
För att generera grundkoncept valdes brainstorming som tillvägagångssätt. Anledningen till att 
brainstorming valdes istället för exempelvis brainwriting eller gallery method beror i största del på 
gruppens storlek och att det är en metod som gruppens medlemmar har provat på tidigare. Fördelen 
med brainstorming är att det kan generera ett flöde av idéer snabbt och effektivt. Med bara två 
involverade personer antogs det att de enskilda momenten och strukturen i brainwriting och 
gallerimetoden skulle skapa en mer instängd atmosfär och minska kreativiteten. Brainstormingen 
utfördes enligt riktlinjerna givna av Pahl m.fl.(2007) så gott det gick med tanke på gruppens storlek. 
Som det kan ses i Figur 12 över processen gick konceptgenereringen relativt parallellt med 
förstudien, vilket innebär att några koncept genererades innan intervjuerna utfördes. Dessa idéer 
baserades i huvudsak på användning av känd teknik som tillämpas inom andra sektorer exempelvis 
laserpass inom byggnadsbranschen och backkameror för bilar.  Anledningen till detta var för att 
kunna presentera några tankar och koncept och få feedback på dessa. Dock är det viktigt att dessa 
koncept presenteras efter frågan om respondenterna har några egna tankar kring problemet ställdes 
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så man inte styr in deras tankar på ett särskilt spår. När intervjuerna var avklarade utfördes 
ytterligare brainstorming både inom gruppen och tillsammans med handledarna på Dynapac. Alla 
idéer dokumenterades med bilder och texter. 
 

 

 
Figur 12 Ulrich & Eppingers utvecklingsprocess i relation till projektets faser. 

4.2.1 Laserpass 
Laser är numera ett vanligt verktyg för hemmafixare och används bland annat för att mäta avstånd 
och erhålla raka linjer. Laserpasset är verktyg som enkelt skapar en rät linje längst med väggen och 
förenklar arbetet vid uppsättning av tillexempel tavlor, hyllor och kakel. 
 
Idén med detta är att använda laserpassets räta linje för att skapa en riktlinje som föraren kan 
använda för att positionera välten se Figur 13 och Figur 14. Riktlinjen är tänkt att vara placerad så 
att den visar valskantens position. Denna information kan lätt användas av föraren för att veta hur 
valskanten förhåller sig till kanten som ska följas. 
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Figur 13 Visar hur laserpasset kan användas som lösning. 

 

 
Figur 14 Laserpasset som lösningen med en vy ovanifrån. 

 
Problemet med denna lösning är att det kan vara svårt att se lasern i dagsljus. Tas denna idé vidare 
är detta något som måste utforskas.  
 
4.2.2 Kameror 
Ett sätt att förbättra sikten för föraren skulle kunna vara att använda en kamera eller flera se Figur 
15. Bilden från kameran används sedan som ett hjälpmedel för föraren att positionera sig. En 
lämplig position för kameran är något som får testas fram om konceptet tas vidare.  
 
Ett problem med denna lösning skulle kunna vara att sikten av kameran skyms av smuts från 
asfalten vid körning av maskinen. Hur mycket detta kommer påverka lösningen beror helt på var 
kameran är placerad. 
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Figur 15 Visar hur kameran kan användas som lösning på en CAD-modell. 

4.2.3 Sensorer 
Tanken med sensorn, Figur 16, är att den ska läsa av höjdskillnaden och på så sätt veta var kanten 
är i förhållande till sensorn. Hur man sen väljer att använda denna information kan variera. 
Troligtvis kommer det handla om någon form av avståndssensor som implementeras. Förslag kan 
vara att rita upp kanten i någon form av koordinatsystem där sensorn hittar sin egen position. Med 
information om sensorns position och den avlästa kanten kan föraren positionera välten. 
Informationen skulle även kunna användas för automatisk kantföljning. 
 
Om denna lösning skulle fungera skulle det kunna ge ett noggrant resultat där man kan ha bra koll 
på kanter som uppstår vid packning. Speciellt de kanter som kan vara svårare att se, de som bildas 
i asfalten, det vill säga inte ytterkanten, skulle en sensor kunna känna av. Vad som kan vara problem 
med idén är att få den att fungera som det är tänkt. Eftersom det är en väldigt påfrestande miljö när 
det gäller smuts och damm kan det bli tufft för en sensor att klara av att det tänkta scenariot. Det 
är inte heller säkert om det finns sensorer som klarar av den tänkta arbetsuppgiften. 
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Figur 16 Visar hur sensorn läser av höjdskillnaden framför välten. 

4.2.4 Ändra utformningen på hytten 
Att ändra på hytten är något som man gör redan idag med lite olika variationer. Dynapac har idag 
exempelvis möjligheten att flytta stolen som man sitter i sidled för att på så sätt komma närmare 
kanten av maskinen. Detta används idag i viss mån då förare använder funktionen men öppnar ut 
och hänger genom rutan ändå, troligtvis för “att det alltid har varit så”. Detta bekräftades utav 
flertalet förare som har intervjuats under projektet och påvisar behovet av en ny lösning. Ett annat 
exempel som finns är att man kan skicka ut hela hytten i sidled för att se kanten på trumman. Efter 
en intervju med en förare fick vi intrycket att detta var ett bra sätt att för att ha bättre sikt på kanten. 
Intervjun gjordes i detta fall med en förare av en konkurrents maskin med ett pivot system. Lite 
kort är pivot system en teknik som används för att styra välten. Det finns idag två huvudtyper av 
styrningar där pivot styrning är den ena och midjestyrda vältar är den andra, båda har sina för och 
nackdelar. Denna funktion finns dock inte kvar på deras nyare maskiner då det uppstått många 
olyckor när föraren glömt hytten “ute” och kolliderat med föremål. Detta är alltså en nyckelfaktor 
om man skall ändra på hytten, det får inte finnas risk att hytten kan kollidera med omgivningen. 
 
4.2.5 Mekaniskt sikte 
En idé som skulle vara väldigt enkel att implementera skulle vara om man monterade ett mekaniskt 
sikte på maskinen som markerade var kanten på trumman är positionerad, se Figur 17. Ser man 
kanten som ska följas i mitten av siktet så vet man att välten är rätt positionerad. Siktet skulle kunna 
finnas i olika utförligheter både funktionsmässigt och utseendemässigt. Det skulle kunna vara fast 
monterat så det alltid finns där eller skulle det exempelvis vara något som man kör ut med hjälp av 
någon elektrisk funktion. När det gäller utseendemässigt skulle det kunna vara ett typ av korn som 
man har på vapen eller så skulle det kunna vara en eller flera pinnar som skjuts ut.  
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Figur 17 Visar hur siktet kan användas som lösning. 
 

Fördelar med en lösning likt denna skulle vara att det hade varit en väldigt billig lösning som inte 
kräver underhåll i någon större mening. Problemet med denna lösning är troligtvis att 
noggrannheten med detta sikte inte hade varit så hög och man hade varit tvungen att sitta på en 
bestämd plats i hytten för att den skulle vara användbar över huvud taget. 

4.2.6 Siktpinnar 
Idén med en siktpinne, Figur 18, liknar konceptet med ett laserpass. Siktpinnen kommer monteras 
parallellt med valskanten och sticka ut framför maskinen, föraren kommer då att kunna se hur 
valsen förhåller sig till kanten som ska följas och kommer kunna positionera sig därefter. Eftersom 
att man inte kommer vilja köra runt med en utstickande pinne så ska siktpinnen kunna fällas in då 
den inte används. Man skulle även kunna montera en sensor längst fram på siktet som kommer 
fungera ungefär som en backsensor i en bil och kommer dra in siktet efterhand då den upptäcker 
föremål framför pinnen. Om det skulle vara svårt att se pinnen på grund av mörker så skulle lampor 
kunna monteras längst med pinnen. Den skulle dock behöva vara ett par meter lång för att ha 
önskvärd effekt. 
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Figur 18 Visar hur siktpinnen kan användas som lösning. 

 
Problem med detta kan vara att det kanske kan bli svårt att hålla pinnen upprätt beroende på hur 
lång den måste vara för att föraren ska kunna använda den för att positionera sig bra. Det kanske 
även kan förekomma situationer då föremål måste passera framför maskinen vilket leder till 
oönskade stopp för att fälla in siktet. Föraren skulle även kunna glömma dra in siktet efter 
användning. Höjden ovanför marken kommer också spela in då detta skapar olika perspektiv för 
föraren hur pinnen är positionerad. Vibrationer från välten skulle även kunna få pinnen att vibrera. 
 
4.3 Utvärdering 
För att utvärdera koncept och ta processen vidare till att skala ner antalet lösningar har framförallt 
två verktyg valts: 
 

● House of Quality 
● Pugh-Matris 

4.3.1 House of Quality 
House of Quality (HoQ) är ett väldigt användbart verktyg när det kommer till att definiera 
relationen mellan kundens önskemål och produktens utformning/företagets förmåga att möta 
önskemålen (Akao, Yoji, 1997). Med hjälp av en HoQ är det lätt att åskådliggöra vilka funktionella 
krav och kundkrav som är önskvärda. Kraven och behoven som används i House of Qualityn har 
sitt ursprung från resultat av den kvalitativa dataanalysen och Dynapacs egna kriterier, mer om 
detta kan läsas i avsnitt 4.1.2.  
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Figur 19 Ifylld House of Quality. 

 
Som nyss nämnt är kraven valda för att förhoppningsvis skapa en lösning till problemet med att 
förbättra kantföljningen och sikte för att möta kundens behov på bästa sätt. Samma 
tillvägagångssätt användes till graderingen av de olika behoven, ju högre poäng de har desto 
viktigare är de för kunden och deras användande av produkten. För att kommentera några av 
siffrorna i graderingen kan vi nämna de två högsta; säkerhet och kostnadseffektivitet. Säkerhet är 
alltid viktigt när det gäller produktutveckling, åtminstone i Sverige. Säkerhet är så pass viktigt att 
man till och med kan sänka prestandan för att bibehålla eller öka säkerheten för en produkt. När 
det gäller arbete vid väg är detta av yttersta vikt då det ofta sker i samband med trafik. Trafiken 
brukar ha reducerad hastighet men det sker tyvärr olyckor ändå. Därför är det ganska självklart att 
säkerhet kommer tas i stor beaktning. Vidare till kostnadseffektiviteten är denna siffra satt med 
åtanke till Dynapac då de uttryckligen har sagt att lösningen inte får medföra en större ökning i pris 
på maskinen totalt sett eftersom lösningen inte i första hand är tänkt att öka produktiviteten. Detta 
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kopplas till varför en ökning av produktiviteten inte har valts som behov då lösningen i första hand 
ska förbättra ergonomin och användningen för föraren. Även efter intervjuerna har det framkommit 
att en lösning för att främja ergonomin är viktigare vid ett försök att åtgärda just detta problem än 
vad ökande av produktiviteten är. Varför lösningen ska vara kostnadseffektiv beror också på att 
detta är nödvändigt för att skapa ett intresse på marknaden. 
 
När det kommer till produktens utformning och funktioner har de valts till viss del med information 
från Dynapac, resultatet av förstudien och till viss del med rimlighet till vad som kan ses som en 
bra utformning. Det kan anses vara ganska få krav på utformningen men detta är då möjligheterna 
till en lösning i detta läge är så pass breda att man inte kan begränsa sig allt för mycket. 
Möjligheterna till vad som skulle kunna vara en lösning är för många och olika för att en detaljerad 
lista på utformning skall kunna skapas utan att behöva ändras  stor utsträckning. Vad som kommer 
vara de bästa specifikationerna för exempelvis vikt och längd är något som man troligtvis inte 
kommer se förrän man har kommit en bra bit in i arbetet med prototyper och testande. Det är ramar 
man måste hålla sig inom i detta läge dock. 
 
Gällande resultatet från diagrammet kan man se att egenskaper som får höga poäng troligtvis 
kommer vara viktiga för den kommande lösningen. Man kan egentligen säga att alla som har fått 
poäng högre än 200 kan kopplas väldigt mycket till varför detta projekt påbörjades då de relaterar 
till att lösa problemet. När det gäller de egenskaper som har fått lägre poäng kan man dra slutsatsen 
att dessa krav är inte nödvändigtvis obligatoriska för att lösningen ska klara fylla sin funktion. 
Dessa kan man då troligtvis i större utsträckning justera i större intervall än de med höga poäng. 
 
4.3.2 Pugh Matris 
Pugh matrisen är ett bra verktyg som man kan använda för att utvärdera olika koncept och hur bra 
de är jämfört med varandra utefter uppsatta kriterier (Pugh, 1991). Vad som är bra med detta 
verktyg är att användaren själv formar kriterierna mot vad som då förhoppningsvis kommer leda 
till den mest optimala lösningen. Vad som kan vara ett problem med detta dock är att om man inte 
verkligen sätter upp rätt kriterier får man inte ett resultat som ger de bästa koncepten högst poäng. 
Kriterierna graderas med poäng efter hur viktiga de är för den framtida lösningen och även här är 
det viktigt att göra rätt avvägning med poängen för att inte få ett missledande resultat. 
Poängsättningen sker i hur bra de genererade lösningarna står sig till en benchmark som man har 
valt. 
 
Anledningarna till varför verktyget har valts att användas här är för att det fyller dess funktion väl 
vid detta stadie i projektet, dess funktion passar väldigt bra. Ett annat perspektiv som har tagits i 
akt är att Dynapac själva använder detta verktyg vid deras produktutveckling och anser att det är 
ett väl fungerande verktyg. Eftersom de gärna såg att deras modell följdes i viss mån har det inte 
varit något problem att använda det i detta arbete. 
 
Pugh matriserna som har använts se Figur 20 och 21 har båda två samma kriterier och poäng efter 
relevans. Vad som skiljer de båda matriserna åt är att den ena använder vad som finns på Dynapacs 
maskiner idag, som i stort sett inte är något och den andra jämför med en konkurrents utskjutbara 
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hytter. Anledningen bakom varför två matriser har valts är att genom att ha två stycken med olika 
referenser kan ge ett mer trovärdigt svar om det är några koncept som får bra poäng i båda. Att 
jämföra med den nuvarande formen, som är ingenting, är relevant för projektet då det är de 
maskinerna som är grunden och orsaken för att något nytt behövs. Sedan varför en konkurrents 
utskjutbara hytter har valts att ta med är för att en övervägande mängd av de personer som har 
intervjuats tycker att det är en väldigt bra lösning på problemet. Det kan tyckas vara märkligt varför 
denna lösning inte är med i Pugh matrisen om så många tycker att den är så bra men det är av flera 
anledningar som den inte är det. För det första är en sådan lösning väldigt dyr medan projektets 
framtida lösning inte är tänkt att öka varken produktionskostnaden eller kostnaden för kunden i 
någon avsevärd mening. För det andra menar Dynapacs J. Lindgren (diskussion, 5 februari 2016) 
att vid utskjutning av hytten sker en så stor viktförändring på välten att kvalitén på asfalten kan bli 
sämre. En tredje anledning är att förare har glömt hytten ute vid packning nära föremål så som hus, 
lyktstolpar och andra utstickande föremål som då har skadat förutom det man kör in i både föraren 
och maskinen. 
 
 
De kriterier som har valts är de samma som har använts i House of Qualityn. De är som tidigare 
nämnt ett resultat av den kvalitativa dataanalysen samt Dynapacs egna kriterier och kan läsas mer 
om i avsnitt 4.1.2. 
 
Dessa nio kriterier har poängsatts efter hur viktiga de är där poängskalan är 1-10, 10 är väldigt 
viktigt och 1 är inte så viktig. Poängsättningen till de olika kriterierna har samma resonemang som 
i tidigare avsnitt om House of Qualityn. 
 
Själva poängsättningen är en skala från +2 till -2 där S betyder att det är samma som sin 
referens/benchmark. Man kan välja att enbart ha en skala från minus till plus men för att få större 
precision har den första skalan valts. Att ha fler graderingsmöjligheter gör det enklare att få 
koncepten att skilja sig poängmässigt. Denna skala multipliceras sedan med de sedan tidigare 
poängsatta kriterierna och man får fram en slutpoäng.   
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Figur 20 Pugh matris med aktuell lösning som referens. 
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Figur 21 Pugh matris med utskjutbar hytt som referens.                           

 
 
Vid sammanfattning av resultaten från de båda Pugh matriserna, Figur 20 och 21, kan man se att 
kamera och laser är klara vinnare. De har högst poäng i båda, inte lika övertygande i referensen 
mot den utskjutbara hytten men mot hur det ser ut idag är de klara vinnare. Dessa två lösningar är 
de som har tagits vidare till nästa faser för vidare undersökning och eventuell utveckling. Resultatet 
är i viss mån förväntat då exempelvis kameran har varit en lösning som har nämnts av några av de 
intervjuade personerna.  

4.4 Konstruktionsfas 
Som tidigare nämnt består momentet konstruktionsfas i den använda processen i arbetet utav både 
System-Level Design och en del av Detail Design i Ulrich & Eppingers process. Det är i denna fas 
grundkoncepten som tagits vidare från Pugh matrisen kommer att utvecklas till två mer definierade 
koncept med en mer detaljerad struktur. För att göra detta har ny information samlats in och 
bearbetas enligt flödesschemat i Figur 22. 
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Figur 22 Flödesschema för utveckling av koncepten. 
 
Processen i flödesschemat i figuren ovanför beskriver en iterativ utveckling av de båda 
grundkoncepten laser och kamera. I första steget har ny relevant information samlats in, denna 
information har fåtts externt från relevant litteratur eller från experter i form av relevanta företag 
som arbetar inom området. I det andra steget har brainstorming utförts för att förbättra lösningen 
och ta mer detaljerade konstruktionsbeslut. I det sista steget har den nya informationen presenterats 
för handledarna på Dynapac. Har detta inte ansetts vara bra nog har ny information samlats in och 
om det ansågs behövas har ny brainstorming utförts både inom gruppen och tillsammans med 
Dynapac för att ta fram ett fungerande koncept. Denna cykel har upprepats tills det har uppnåtts ett 
tillfredsställande resultat. 

4.4.1 Laser 
Enligt strålsäkerhetsmyndigheten (2014) så är laserljus ett väldigt koncentrerat ljus som kan lysa 
på långa avstånd utan att tappa styrka. Det finns lasrar som är ofarliga men det finns också lasrar 
som kan ge bestående skador på ögon och hud. Det finns även lasrar som är så starka att de kan 
vara brandfarliga. Faktorer som spelar in vid skador på ögon är förutom styrkan avståndet mellan 
ögat och tiden som ögat belyses. När ögat belyses fungerar ögats lins som ett brännglas och 
sammanstrålar ljuset till en samlad punkt på näthinnan och överbelastar syncellerna. Riktigt starka 
lasrar kan även skada huden. Lasrar som har denna styrka används bland annat inom industrin för 
att skära och behandla plåt men även inom kirurgi. Lasrar som har denna styrka kan även vara 
farliga för ögonen även om man tittar på en upplyst punkt på en matt yta. 
 
Lasrar delas upp i olika klasser beroende på styrka och intensitet (strålsäkerhetsmyndigheten, 
2014). Lasrar ska vara märkta så man enkelt kan urskilja vilken laser man arbetar med, är de 
starkare än klass två måste man även märka dem med varningstext och varningssymbol med gul 
bakgrund och svart text. 
  
Laserklass 
Enligt strålsäkerhetsmyndigheten (2014) kan lasrar delas upp i följande klasser, 1, 1M, 2, 2M, 3R, 
3B och 4 där varje klass har en högre effekt och mer koncentrerad stråle. För att använda lasrar i 
klass 3R och uppåt behöver man tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
 

  

Forskning Brainstorming Handläggning 
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Klass 1 
Lasrar i klass 1 är ofarliga och tillåter lång exponeringstid, om apparaten har en röd eller grön 
laserstråle så är strålen begränsad till en effekt på max 0.4 milliwatt (mW). Klassen innefattar även 
slutna apparater med en stråle av högre klass om ingen strålning släpps ut. 
 
Klass 1M 
Lasrar i denna klass överskrider effekten som tillåts i klass 1 dock innehåller klassen lasrar med en 
bredare stråle. Denna bredare stråle gör att gränsvärde för ögon och hud inte kommer överskridas 
och ingen skada uppkommer. Skulle man samla den breda strålen med hjälp av en lins eller 
liknande så kan skador uppkomma på hud och ögon. Synligt ljus, infrarött ljus och ultraviolett 
strålning ingår i klassen. 
 
Klass 2 
Klass 2 innehåller lasrar som avger ett synligt ljus med en maximal effekt på 1 mW. Strålningen 
från lasrar i klass 2 anses inte som farlig för att vår naturliga blinkreflex är snabb nog för att skydda 
ögat från skador. Laserpekare är ett exempel på en laser i klass 2. 
 
Klass 2M 
Innehåller lasrar med en effekt som är högre än vad som tillåts i klass 2 men precis som i klass 1 
så har lasrarna en bred stråle. Samma fara uppkommer om strålen samlas med hjälp av en lins. 
Klassen innehåller bara lasrar som avger ett synligt ljus. 
 
Klass 3R 
Innehåller lasrar med en effekt på maximalt 5 mW. Gränsvärdet kan överskridas om ett öga 
exponeras för stålen men risken för skada är liten. 
 
Klass 3B 
I klassen ingår lasrar med en stryka mellan 5 mW och 500 mW. Dessa lasrar kan vara farliga för 
ögat vid reflektion och direkt exponering men reflektion från en matt yta är ofarlig. Några exempel 
på lasrar i klassen är bland annat starka gröna laserpekare och nattklubbslasrar. 
 
Klass 4 
Klass 4 är alla lasrar som är starkare än klass 3B och har en uteffekt på över 500 mW. Dessa lasrar 
är så starka att även en upplyst punkt på en matt yta kan vara skadlig att betrakta. Klassen har ingen 
övre gräns och kan skada både ögon och hud, de kan även utgöra brandfara. Exempel på 
användningsområden för lasrar i denna klass är inom kirurgi och för att skära i plåt. 
Problem 
De flesta laserpass och liknande som tillverkas idag är gjorda för inomhusbruk och inte 
utomhusbruk. En av anledningarna till detta är att solljuset är ett stort problem och det är svårt att 
få lasern att synas mitt på dagen. För att se om det är möjligt att använda laser som lösning har 
företag som arbetar med lasrar både i form av mätinstrument och inom industrin kontaktats, företag 
som har kontaktats är bland annat Geo-fennel, Geo-laser, Stabila och Z-laser. De givna svaren är i 
princip samma från alla företag. För att få lasern att synas i solljus kommer en laser med väldigt 
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hög effekt att behöva användas, till och med då så kommer kanske linjen bara att synas i dunkla 
förhållanden (Z-laser, 2016, Geo-laser, 2016). Med en hög lasereffekt så kommer lasern hamna 
utanför klass 2M vilket betyder att det kommer krävas tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Använder man en laser som tillhör de högre laserklasserna det vill säga i klass 3 och speciellt 4 kan 
man även få problem med reflektion av lasern. 
 
Utveckling av laserkoncept 
Vad som skulle kunna göras för att laser skulle kunna uppfylla dess syfte för detta problem är att 
man eventuellt skulle kunna kombinera laser med något annat för att tydligare åskådliggöra linjen 
på marken. Det finns glasögon som kan stärka laserstrålen, detta är dock inte säkert att det är 
brukligt utomhus men det används ofta vid andra arbeten när förhållanden inte är helt optimala. 
Något annat man kunde göra är att kombinera lasern med andra hjälpmedel, exempelvis en kamera. 
Linjen skulle eventuellt bli enklare att se på grund av att man i så fall kan komma närmare linjen 
med kameran än om man sitter i hytten på flera meters avstånd. Kameran skulle även kunna 
förstärka strålen genom att skärmen ökar intensiteten på laserstrålens valda färg. En annan 
kombination som skulle kunna vara möjlig är om man lägger en ljusmatta av led-ljus på asfalten 
som man sedan lägger en laserlinje i. Ljusmattan skulle vara med en färg som skulle kunna skapa 
högre kontraster med lasern än vad lasern och asfalt gör. Man skulle även kunna använda ett antal 
laserpekare och skapa en “riktlinje” med punkter istället för att ha en hel stråle. Tanken med detta 
är att de skulle minska effekten som lasern behöver då den bara kommer lysa upp en punkt och inte 
en hel linje, det skulle även kunna hjälpa till med problem av reflektion om det uppkommer då man 
har en mindre upplyst yta.   

4.4.2 Kamera 
De två viktigaste faktorerna som diskuterades för kamerakonceptet under konstruktionsfasen var 
kamerans position och vilken typ av kamera som skulle användas. För kamerans position var det 
viktigt att kameran fångar upp ett område som går att relatera till valskanten. Detta gjordes först 
och främst genom att placera kameran så att den tänkta kameravyn innehåller valskanten eller ett 
område framför valskanten. Från kravspecifikationen i avsnitt 4.1.2 måste vyn även innehålla ett 
område som ligger minst 2 meter framför valsen. Lämpliga förslag som kom fram efter den iterativa 
processen i Figur 22 resulterade i följande positioner för kameran: 
 
Bakom valsen (Figur 23 och 24): Tanken är att placera kameran bakom valsen och ha den riktad 
så att man kan se punkten där valsen möter asfalten och på så sätt positionera välten. Kameran är 
tänkt att sitta inom “curb clearance” området vilket innebär att kameran är skyddad och kommer 
inte stöta emot något. För att ta ett exempel som kan kännas igen innebär det på bilar avståndet 
mellan botten av bildäcket till undersidan av chassit. För asfaltvältar innebär det avståndet mellan 
valsens botten till vältens fram- och bakgaffel se Figur 23. Här är det tänkt att använda en kamera 
med en mindre synvinkel med tanke på att området till höger om valsen inte är intressant. 
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Figur 23 Illustration av curb clearance. 

 

  
           Figur 24 Kamera i position bakom valsen. 
 
I taket på hytten (Figur 25): Placera en kamera med en bredare synvinkel i taket på hytten för att 
fånga upp båda valsarna. 
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Figur 25 Kamera i position i taket. 

 
På ramen ovanför valsen (Figur 26): Placera kameran på ramen ovanför valsen och fånga upp 
området framför valsen. Väljer man att använda denna position kommer det behövas någon form 
av riktlinje i kamerabilden för att vet hur valsen är positionerad. 
 

 
Figur 26 Kamera i position ovanför valsen. 

4.4.3 Huvudkoncept 
Efter att ha tittat närmare på båda koncepten som gick vidare från Pugh-matrisen så togs beslutet 
att ta vidare kamerakonceptet. Detta beror på att laserkonceptet inte kommer fungera under alla 
förhållanden, det går inte att få lasern att synas tydligt i dagsljus. För att undgå detta problem så 
togs förslag upp om att använda laserpekare för att skapa en riktlinje av punkter, att kombinera 
lasern med en kamera eller en stark LED-lampa. Dessa förslag avfärdades på grund av att det är 
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även svårt att få en punkt så pass upplyst att den ska fungera mitt på dagen. Att kombinera en laser 
och kamera ansågs inte ge någon fördel mot att bara använda en kamera. Är man ute efter att skapa 
en riktlinje i kamerabilden så kan det göras på andra sätt än med hjälp av en laser. Efter diskussion 
med TYRI2, som tillverkar och utvecklar LED-lampor till exempelvis truckar, över telefon så antas 
lösningen med en kombination av LED att inte fungera. De menade att vid dagsljus finns det inga 
LED-lampor som kommer vara synliga under arbete utomhus. 

4.5 Prototypfas 
Om man relaterar prototypen som har gjorts i arbetet till Ulrich & Eppingers beskrivning av 
prototyping i avsnitt 2.5 Testing and Refinement så var det en omfattande prototyp i den andra 
dimensionen. Detta beror på att prototypen som har gjorts för att testa positionen av kamerorna 
innehar lösningens funktioner. Prototypen hade bland annat ett lärande syfte då den gjordes för att 
ta fram den bästa positionen och funktionen för kameran. Den hade även syftet att sätta milstolpar 
för Dynapac då detta projekt kan komma att ligga till grund för framtida projekt. 
 
När beslutet tagits om att ta konceptet med kameror vidare har en av Dynapacs leverantörer, Bra 
Vision, kontaktats för att diskutera val av kameror för testning. Efter ett presentationsmöte och 
diskussion mellan parterna har två kameror valts ut i ett första skede för att testas på befintliga 
asfaltvältar. Kamerorna har olika egenskaper och funktioner så som bildvinkeln på linsen och små 
skillnader så som temperaturresistans och vibrationstålighet. Vibrationståligheten är intressant då 
denna kan variera beroende på var kameran placeras på välten. Som nämnt tidigare är hytten mer 
vibrationsisolerad än övriga delar av maskinen och kräver därför en mindre vibrationstålighet. Det 
viktigaste i skillnader är dock bildvinkeln för kameran som avgör hur stort område kameran kan 
fånga upp. Bildvinkeln beror på linsens brännvidd och sensorstorlek och kan mätas horisontellt, 
vertikalt och diagonalt, se Figur 27. 
 

 
Figur 27 Bildvinkel mått horisontalt, vertikalt och diagonalt för en kamera.  

Anledningen till att testa kameror med olika bildvinklar är på grund av att kameran har tre olika 
tänkta positioner som är möjliga. Varje position har sina för och nackdelar och måste därför testas 
för att urskilja vilken som är bäst funktionsmässigt och bildmässigt. Specifikationerna för 
kamerorna presenteras i Tabell 8, full specifikation för kamerorna hittas i Appendix A: 
                                                 
2 http://www.tyrilights.com/home/ 
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 Bildvinkel IP-klassificering Vibrationstålighet Temperaturområde 

Kamera 1 33x26x40° IP68 20 G -40 till +80°C 

Kamera 2 102x78x145° IP69K 4 G -20 till +70°C 

Tabell 8 Kameraspecifikationer för de testade kamerorna. 
 
Till testningen av kamerorna har även en 8 tum stor skärm beställts. Vid eventuell framtida 
implementering är det tänkt att kameran skall integreras och köras mot en befintlig skärm som finns 
på Dynapacs nya vältar. Denna integrering kräver dock omprogrammering av skärmen och det 
anses i detta stadie onödigt då det inte är garanterat än att kameror kommer att implementeras i 
vältarna. Så för enkelhetens skull valdes därför en skärm ut som kan användas till testningen som 
mer eller mindre är en skärm med “plug and play” funktion. 

4.5.1 Test av olika positioner för kameran 
Innan själva positionstestningen ägde rum har lämpliga positioner diskuterats fram som tidigare 
nämnt. Dessa har dock inte varit de enda möjliga utan fler positioner har kunnat väljas om de har 
ansetts lämpliga. Testningens syfte har varit att få fram den mest ideala positionen där man kan 
slippa luta sig ut genom rutan och ändå kunna ha en bra överblick. Första testningen skedde enbart 
genom att koppla in kameran till skärmen och sedan har kameran hållits på de tänkta positionerna 
på en asfaltvält. Saker som har spelat in på resultatet är först och främst bilden, vilken återgivning 
kameran har gett vid de olika positionerna. Bedömningen av bilden har gjorts av författarna 
tillsammans med handledaren Jörgen Lindgren som arbetar med produktutveckling för förares 
omgivning på Dynapac. Jörgen har haft stort inflytande då han har god erfarenhet och vet vad som 
är relevant att få med i bilden. I bedömningen av bilden har faktorer så som perspektiv, område 
bilden fångar upp och riktmarkeringar för valsen tagits i åtanke. Men andra saker som också spelar 
in är bland annat hur skyddad kameran är och hur lätt det skulle vara att montera fast kameran på 
angivet ställe. Kameran har också flyttats runt omkring den tänkta positionen för att se vilken som 
har varit bäst. Exempelvis vid testningen av positionen bakom valsen var det oklart hur långt bak 
på maskinen den skulle sitta för att ge ett optimalt resultat. 
 
Vid testningen som skedde i ett av Dynapacs laboratorier användes långa metallplankor som skulle 
simulera en asfaltkant eller ett spår som uppstår i asfalten vid packning. Detta kan ses i figur 32. 
 
Test av Kamera 1 
 
Taket på hytten 
Som tidigare nämnt har kameran flyttats runt i de olika positionerna för att få ett optimalt resultat. 
I takpositionen har kameran testats i två positioner, i bakre delen av taket samt i främre delen av 
taket, se Figur 28 och 29. 
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Av de två testade positionerna ansågs positionen att ha kameran i den främre delen av taket vara 
den bästa positionen. Anledningen till detta är att kameran gav ett bättre perspektiv på bilden 
genom att man fick med ett större område framför valsen samt att valskanten kunde fås med i 
bilden, kameran är även mer skyddad i denna position mot exempelvis smuts och det är inte troligt 
att den skulle kunna kollidera med något. Det kan dock eventuellt krävas en markering på valsen 
för att veta vad valsen har för position om den skulle vara helt dold av vältens kaross. 
 
Kamerabilden från denna position kan ses i Figur 30. Den vita markeringen i Figur 30 och 31 är 
till för att tydliggöra var valskanten ligger, men den verkliga valskanten finns även med i bilden.  
 

 
Figur 28 Positionstest bakre delen av taket. 

 

 
Figur 29 Positionstest främre delen av taket. 
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Figur 30 Given bild av positionen främre del av taket. 

 

 
Figur 31 Provisorisk markör till kameran i taket. 

 
I Tabell 9 presenteras fördelar och nackdelar för den tänkta positionen i taket. 
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Fördelar Nackdelar 

Ger en bild med ett bra perspektiv för 
föraren att följa 

Kan eventuellt krävas en extra markör på 
välten 

Kommer sitta väl skyddad  

Finns goda möjligheter till montering  

Bättre bild pga vibrationsisolering  

Tabell 9 Tabell över fördelar och nackdelar för positionen i taket. 
 
Bakom vals 
Bakom valsen har tre olika positioner testats, nära valsen, främre delen av vibrationsisolerat 
område och bakre delen av vibrationsisolerat område, se Figur 32, 33 och 34 (Det 
vibrationsisolerade området är det svarta området i bilderna).  
 
Av de tre testade positionerna ansågs positionen i den bakre delen av det vibrationsisolerade 
området vara mest lämplig. Detta beror på att kameran hade bäst fokus i den givna bilden för denna 
position och fångade upp störst bild i lodrät riktning. Med denna typ av kamera fångade de två 
andra positionerna upp ett för smalt område i lodrät riktning för att få en bra bild.  
 
Figur 35 visar ett lämpligt avstånd från välten som kameran bör sitta för att ge en bild som ger ett 
önskvärt perspektiv. Figur 36 visar hur vyn kommer se ut i denna position., dock är denna bild 
fotograferad i kamerapositionen och den riktiga kameraåtergivningen har en något smalare vy i 
lodrät riktning. Det viktigaste i bilden från denna vy är att man får med en del av gaffeln och 
punkten där valsen möter asfalten.  
 

 
Figur 32 Test av position nära vals. 
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 Figur 33 Test av position på främre vibrationsisolerat område. 
 

 
 Figur 34 Test av position på bakre vibrationsisolerat område. 
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 Figur 35 Uppmätning av längd som kameran måste monteras ut från välten för att få  

   en önskvärd bild. 
 

 
Figur 36 Bildåtergivning av vad en kamera i det bakre vibrationsisolerade området visar. 
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I Tabell 10 presenteras fördelar och nackdelar för den tänkta positionen bakom valsen. 
 

Fördelar Nackdelar 

Ger en bra överblick över valsen och visar 
punkten där valsen möter asfalten 

Kan bli utsatt för smuts i stor grad 

Lätt att se positionen mellan valsen och 
asfaltkanter 

Måste monteras en bit ut från maskinen 
vilket kan leda till högre skaderisk 

Skulle kunna monteras på vibrationsisolerad 
plats 

Kan vara svårt att ge ett bra perspektiv 
framåt för föraren att följa. 

Tabell 10 Tabell över fördelar och nackdelar för positionen bakom vals. 
 
Ovanför vals 
Ovanför valsen testades kameran bara på en position som var rakt ovanför valskanten, se Figur 37. 
Anledningen var att det ansågs vara den enda lämpliga positionen då det antogs att man kommer 
behöva en referenslinje i kamerabilden, om kameran placeras rakt ovanför valsen kommer detta 
moment att underlättas. Återgivningen av kameran för denna position visas i Figur 38.  
 

 
 Figur 37 Utprovning av position över valsen. 
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 Figur 38 Bildåtergivning vad kameran över valsen visar. 
 
I Tabell 11 presenteras fördelar och nackdelar för den tänkta positionen ovanför valsen. 
 

Fördelar Nackdelar 

Bör vara enkel att montera Kommer krävas en kalibrerad referenslinje 

Ger en bra överblick långt framåt Kameran måste vara väldigt vibrationstålig 
om den monteras ovanför valsen 

 Eventuellt försämrad bild pga vibrationer 

Tabell 11 Tabell över fördelar och nackdelar för positionen ovanför vals. 
 
Test av Kamera 2 
 
Kamera 2 har en större bildvinkel än kamera 1 som tidigare testats. Detta gör att bilden den fångar 
blir likt ett “fish-eye” och återskapar inte verkligheten på ett trovärdigt sätt genom att 
bildåtergivningen blir desorienterad, Figur 40 är ett bra exempel på detta fenomen. Detta kan vara 
en stor nackdel då kameran är tänkt att användas för kantföljning. Varför en kamera med denna 
bildvinkel har testats beror på att första tanken var att placera kameran i taket på hytten och fånga 
upp båda valsarna. Vid testning av kameran upptäcktes det att detta inte var möjligt att uppfylla på 
ett bra sätt vilket betyder att kamera 2 inte har några fördelar jämfört med kamera 1 på de övriga 
positionerna på grund av “fish-eye” effekten. Det enda positiva med denna kamera är att den ger 
en bredare bild i horisontellt led. Kamera 2 var även något billigare än kamera 1 vilket visade sig 
genom att kamera 2 gav en mycket sämre bildkvalitet. Från detta kan slutsatsen dras att det kan 
vara bra att använda en något dyrare kamera. Resultatet av testerna från kamera 2 kan ses i Figur 
39 till 44. 
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I taket på hytten 
 

 
Figur 39 Positionstest främre delen av taket. 

 

 
Figur 40 Given bild av positionen främre del av taket. 
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Bakom vals 
 

 
Figur 41 Test av position på vibrationsisolerat område. 

 

 
Figur 42 Given bild av positionen vibrationsisolerat område. 
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Ovanför vals 
 

 
Figur 43 Test av position över valsen. 

 

 
Figur 44 Bildåtergivning från positionen ovanför valsen. 

4.5.2 Val av kameraposition 
De olika positioner som testats har alla tre blivit tilldelade fördelar och nackdelar enligt tabell 9, 
10, 11. Efter övervägning av dessa samt efter diskussion med handledare på Dynapac har beslutet 
tagits om att positionen med kameran i taket är den mest attraktiva i detta skede. Dess fördelar i 
förhållande till nackdelar väger väldigt tungt då de andra har tillräckligt många brister för att bli 
bortprioriterade. Den allra viktigaste faktorn till att denna position är den högst prioriterade är för 



 

58 
 

att enligt handläggare med erfarenhet inom området påstår att den bild som denna position skapar 
är den mest åtråvärda. Dess “fågelvy” samt möjlighet till att se både valsens och kanters position i 
förhållande till varandra anses vara så pass fördelaktigt att den kan tas vidare till nästa fas av tester.  
 
För att ta reda på om en produkt är kostnadseffektiv är det bra att göra en livscykelkostnadsanalys 
(B.S Dhillon, 2010). Det är inte alltid den billigaste lösningen som är den mest kostnadseffektiva 
över hela sin livsläng. Andra anledningar till varför man gör en kostnadsanalys är bland annat om 
man ska välja mellan olika alternativ, hitta områden som kan förbättras eller fastställa kostsamma 
områden (B.S Dhillon, 2010). För att utvärdera lösningen och hitta den mest lämpliga positionen 
har därför en livscykelkostnadsanalys gjorts för det tre tänkta positionerna. 
 
Beräkning på livscykelkostnaderna för de olika positionerna har gjorts med hjälp av B.S Dhillon 
(2010) formel för att beräkna livscykelkostnaden vid utbyte av energikälla som anses innehålla 
samma relevanta faktorer som fallet för detta arbete och presenteras nedan: 
 

𝐿𝐶𝐶𝑛 = IC + FC   (1) 
 
Där  

𝐿𝐶𝐶𝑛 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 
𝐼𝐶 = 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

𝐹𝐶 = 𝐻𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
 
𝐻𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐹𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑠 𝑎𝑣 
 

𝐹𝐶 = 𝜆(𝑛)(𝐶𝑟 + 𝐶𝑠)    (2) 
 
Där 

𝜆 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 
𝑛 = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛 

𝐶𝑟 = 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
𝐶𝑠 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 

 
Formel (1) för beräkning av livscykelkostnaden har den omvandlats något för att passa in i arbetet. 
Anledningen till att denna omvandling har gjorts beror på specifika situationer som anses vara 
viktiga för produktens användningsområde. Några exempel på detta är underhåll av produkten i 
form av rengöring av kameran och haveri på grund av oförutsägbara händelser så som slag/stötar 
mot kameran eller emot körningar. Följande formel har används för beräkningen av 
livscykelkostnaden. 
 

𝐿𝐶𝐶𝑛 = 𝐼𝐶 + 𝐹𝐶 + 𝑈𝐶  (3) 
 
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐼𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑠 𝑎𝑣  
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𝐼𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 (4) 
 
Där 

𝑅𝑜𝑠𝑡𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑡å𝑛𝑔 (18 𝑚𝑚), 𝐶1: 2 × 60 × 0.47 = 56.40 𝑘𝑟  
𝐹ä𝑠𝑡𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 (40 × 8 𝑚𝑚), 𝐶2: 2.51 × 62 × 0.08 = 12.50 𝑘𝑟 

𝑅ö𝑟𝑘𝑙ä𝑚𝑚𝑎  2𝑠𝑡, 𝐶3: 84.90 𝑘𝑟 
𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎, 𝐶4: 3 300 𝑘𝑟 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝐶5: 1 × 130 = 65 𝑘𝑟 
 
Kostnaderna för ovanstående beräkningar är bland annat uppskattningar gjorda utav författarna 
grundade på priser och löner från källor på Internet.  
 
Den rostfria rundstången samt fästbrickans är framräknade med hjälp av Stenastål (2016). Enligt 
Stenstål (2016) så väger 1 m lång  rostfri rundstång med en diameter på 18 mm 2 kg och har ett 
kilo pris på 60 kr/kg. Siffran 0.47 visar att vi behöver en stång som är 47 cm lång. För fästbrickan 
kostar en balk med ett tvärsnitt på 40 x 8 mm 62 kr/kg och väger 2.51  kg/m Stenstål (2016). 
Fästbrickan som är tänk att användas i konstruktionen är 80 mm lång. 
 
Rörklämmornas pris är baserat på Biltema (2016). Priset på kameran är hämtat från Bravision under 
samtal. Slutligen är monteringskostnaden uträknad med hjälp av Lönestatistik (2016) under 
antagandet att monteringen av kamerafästet tar ca 1 timme. Anledningen till en timme har valts var 
för enkelhetens skull. Själva monteringen av kamerafästet borde inte ta så lång tid men sen ska 
kameran även kopplas in, kalibreras och kontrolleras så att allting fungerar korrekt. 
 
𝐻𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐹𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑠 𝑎𝑣 
 

𝐹𝐶 = (𝜆 + 𝑛)(𝑅𝐾 + 𝑅𝐹)  (5) 
 
Där 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐾𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎, 𝑅𝐾: 3 500 𝑘𝑟 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐹ä𝑠𝑡𝑒, 𝑅𝐹:
𝐶1 + 𝐶3

3
= 47 𝑘𝑟 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝜆 = 8000/𝜆𝐿 
𝜆𝐿 = 𝐿ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

𝐹𝑒𝑙 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑜𝑓ö𝑟𝑢𝑡𝑠ä𝑔𝑏𝑎𝑟𝑎 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟, 𝑛 
 
Reparationskostnaden för kameran är satt till 3500 kr då kameran antas behöva bytas ut när 
haverikostnaden är knuten till en varierande livslängd på lösningen. En ny kamera kostar omkring 
3 300 kr och 200 kr antas vara en rimlig summa för kostnaden och tiden det tar att byta ut kameran, 
frakta kameran etc.  
 
Reparationskostnaden för fästet är lite svårare att estimera då fästet består av tre olika delar som 
antas kan behöva bytas ut. Dessa delar är rundstången och de två rörklämmorna, fästbrickan antas 
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inte behöva bytas ut under den totala livslängden. För enkelhetens skull har reparationskostnaden 
beräknats genom att beräkna ett medelvärde för de tre komponenterna, som har gjorts genom att 
addera summorna dividerat med antalet komponenter. 
 
Den estimerade livslängdsfaktorn symboliserar hur många gånger kameran kommer behöva bytas 
ut under den totala längden lösningen ska fungera, som antas vara 8000 timmar. Faktorn beräknas 
genom att dividera den totala livslängden med lösningens livslängd. Varför 8000 timmar har valts 
beror på att detta är en genomsnittlig drifttid innan välten behöver servas, detta värde har fåtts 
genom diskussion med handledarna på Dynapac. Lösningens livslängd visar hur många timmar 
kameran kommer hålla innan den behövs bytas ut. I beräkningen har denna livslängd varierat 
mellan 100 till 8000 timmar med ett steg på 100 timmar. 
 
Fel på grund av oförutsägbara händelser är en procentsats och symboliserar händelser då kameran 
kommer behöva bytas ut som inte är på grund av användning. Detta kan vara saker som slag eller 
stötar från arbete kring maskinen eller utstickande föremål. Denna procentsats har valts att vara 
𝑛 = [0.01 0.05 0.1]där 0.01 är procentsatsen för takpositionen, 0.05 är procentsatsen för 
positionen bakom vals och 0.1 är procentsatsen för positionen ovanför vals. Det kan vara svårt att 
uppskatta ett korrekt värde men det som kan tolkas från värdena är att positionen bakom vals har 
en fem gånger så stor chans att gå sönder på grund av oförutsägbara händelser jämfört med 
takpositionen och positionen ovanför vals har en tio gånger så stor chans. Anledningen till dessa 
värden är att takpositionen anses vara mer skyddad än de övriga positionerna på grund av sin höga 
position.  
 
𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝑈𝐶 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑠 𝑎𝑣 
 

 𝑈𝐶 = 𝑅𝐸   (6) 
 
Där 

𝑅𝑒𝑛𝑔ö𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛, 𝑅𝐸 =
8000

𝑅𝑎
×

1

3
× 173 

𝑅𝑎 = 𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 
 
Underhållskostnaden är framräknad med hjälp av lönestatistik för anläggningsarbete (Allastudier, 
2013). Underhållskostnaden för lösningen antas vara rengöring av kameran och beräknas genom 
att dividera den totala livslängden med antalet timmar kamera kan användas innan underhåll 
behövs. Underhållet antas ta omkring 20 minuter och 173 kr är timlönen. I beräkningen har 𝑅𝑎1 =

[160 80 100]ℎ 𝑜𝑐ℎ 𝑅𝑎2 = [320 160 200]ℎanvänds. Första kolumnen representerar 
takpositionen, andra kolumnen representerar positionen bakom vals och sista kolumnen 
representerar positionen ovanför vals. 
 



 

61 
 

 
  

Figur 45 Graf över livscykelkostnaden med en variande livsläng 𝑅𝑎1 = [160 80 100]ℎ. 
 
I Figur 45 och 46 presenteras resultatet för livscykelkostnaden med en varierande livslängd på 
lösningen. I Figur 45 har 𝑅𝑎1 = [160 80 100]ℎ använts och i Figur 46 har 𝑅𝑎2 = [320 160 200]ℎ 
använts. Om lösningen har en livslängd på 8000 timmar har den en livscykelkostnad på ca 10 000 
kr för positionen i taket, 13 100 kr för positionen bakom vals och 12 100 kr för positionen ovanför 
vals, beräknat med 𝑅𝑎1. För 𝑅𝑎2har lösningen följande kostnader vid 8000 timmar 8 600 kr, 10 
200 kr och 9 800 kr för respektive position. I graferna kan man se att kostnaden sticker iväg om 
lösningen håller mindre än 3000 timmar, då den kostar omkring 16 000 kr, 19 000 kr och 18 000 
kr för 𝑅𝑎1vid respektive position för en livsläng på 3000 timma. För 𝑅𝑎2 blir kostnaden omkring 
14 500 kr, 16 100 kr och 15 700 kr vid respektive position för en livsläng på 3000 timmar. 
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Figur 46 Graf över livscykelkostnaden med en variande livsläng 𝑅𝑎2 = [320 160 200]ℎ. 

 
Underhållsfaktorn påverkar den totala livscykelkostnaden en stor del, i fall 𝑅𝑎1för en livslängd på 
8000 timmar står UC för omkring 29% för positionen i taket, 44% för positionen bakom vals och 
38% för positionen ovanför vals av den totala kostnaden. I fall 𝑅𝑎2står UC för omkring 17%, 28% 
och 24% av den totala kostnaden. För fallet då lösningens livslängd är 3000 timmar står UC för 
18%, 30% och 26% för respektive position i fall 𝑅𝑎1. I fall 𝑅𝑎2står UC för 10%, 18% och 15% för 
respektive position. Detta betyder att UC har en ganska stor påverkan på den totala kostnaden i 
båda fallen på lösningens livslängd, ett fall med 8000 timmar och ett fall med 3000 timmar. För de 
beräknar när 𝑅𝑎2används har den lite mindre inverkan. 
 
Utifrån detta kan man se att placera kameran i taket inte bara ger den mest önskvärda bilden utan 
även en kostnadsmässig fördel jämfört med de övriga positionerna. Denna fördel kommer från att 
kameran sitter mer skyddad mot fel på grund av oförutsägbara händelser och en minskad 
underhållskostnad. Som initialkostnad har lösningen en kostnad på ca 3 580 kr för inköp av material 
och montering vilket ligger inom Dynapac givna krav, en initialkostnad på högst 5000 kr. Utifrån 
Figur 45 och 46 kan man även se att positionen i taket tillåter en minskad livslängd med omkring 
2900 timmar respektive 2100 timmar utan att öka kostnaden för konceptet jämfört med de två andra 
positionerna.  
 
Alla positioner dock, vid korrekt användning, kommer leda till att förare slipper luta sig mer i 
obekväma ställningar. Detta kommer vara en stor fördel för arbetsgivare då deras förare inte 
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behöver stanna hemma från arbete i lika stor utsträckning. Detta är väldigt kostsamt för 
arbetsgivaren och här finns stora kostnader att spara för dem. 

4.5.3 Val av kamera 
Kameran som valdes blev kamera 1. Anledningarna till detta val var bland annat bildkvalitén. Som 
kan urskiljas ur Figur 40, 42 och 44 är bilden mycket grynigare jämfört med Figur 30 och 38. 
Kamera 1 ger alltså en mycket klarare bild än kamera 2. För att kameran ska uppfylla sitt syfte 
måste bildkvalitén ha en viss nivå, detta anses endast nås utav kamera 1. En annan faktor som spelat 
in är kamera 2s givna perspektiv på grund av linsen. Bilden den återger har en så kallad “fish-eye” 
effekt som inte är optimal för detta användningsområde. Det kan på grund av fish-eye effekten vara 
svårt att bedöma avstånd, det kan även leda till att en rak linje upplevs som böjd. 

4.5.4 Montering av kamera 
Kamerapositionen som valdes var alltså den i taket på grund av tidigare nämnda faktorer. För att 
kameran ska kunna användas måste den därför monteras fast på välten för att kunna skapa den 
önskade bilden. Efter diskussion har det bestämts att det vore lämpligast om vältens nuvarande 
utförande inte behöver ändras för mycket för att man skall kunna montera kameran. På vältens 
nuvarande utförande finns där hål in i balken mellan fönsterrutorna se Figur 47, som redan är gjorda 
som kan utnyttjas till att montera fast kameran. 
 

 
Figur 47 Befintliga hål i balken mellan fönsterrutorna. 

 
Dessa hål ligger inte rakt ovanför valskanten och därför måste kameran med hjälp av något flyttas 
ut till denna punkt för att skapa bilden som visas i Figur 30. För att åtgärda detta problem har 
konstruktionen i Figur 48 skapats. Konstruktionen består av en bricka som fäster i välten 
tillsammans med en arm som för kameran ut till dess önskade position. Lösningens komponenter 
kan ses i Tabell 12. 
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Figur 48 Sprängskiss av kamera med fäste. 

 

Nr Artikel Antal 

1 Kameraskydd 1 st 

2 Kamera 1 st  

3 Kamerafäste 1 st 

4 Metallarm 1 st 

5 Rörklammer 2 st 

6 Bricka 1 st 

 Tabell 12 Stycklista för kamera med fästanordning. 
 
Kamerans tänkta montering kan ses i Figur 49 och kamerans fäste sammansatt kan ses i Figur 50. 
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 Figur 49 Kamera med fäste på vält. 
 

 
 Figur 50 Kamerafäste med kamera fullt sammansatt. 
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5. DISKUSSION 
Detta kapitel diskuterar resultatet av arbetet. Här behandlas bland annat hur resultatet har 
uppnåts och vad för information som har använts för att bygga ett mål med arbetet. Det diskuteras 
även hur arbetet kunnat göras annorlunda samt huruvida det finns några risker med 
implementering. 
 
Arbetet med förarnas ergonomi samt utvecklingen av projektets slutkoncept är inte färdigställt. 
Detta arbete kommer ligga till grund till Dynapac för deras skarpa projekt om det tas vidare. Detta 
projekt skulle kunna vara början på ett konkurrenskraftigt koncept som skulle kunna ge Dynapac 
en fördel jämfört med andra välttillverkare när det gäller komforten och ergonomin för vältförare. 
 
Vad gäller den teoretiska bakgrunden till problemet har de blivit bekräftade av personer med 
erfarenhet inom relevant område. Respondenternas något skilda svar kan ha att göra med olika 
arbetslivslängd, vilken tidsperiod de arbetade och en stor faktor har troligtvis att göra med de olika 
tillverkare av maskinerna som de har arbetat med. Något som kunde ha förbättrats med avseende 
på intervjuerna för att skapa ett ännu mer precist resultat hade varit om antalet intervjuade med 
lämplig erfarenhet hade varit högre. Det hade även varit intressant att samla in data utomlands för 
att se om samma trender gäller där som i Sverige. Men med avseende på projektets begränsade 
tidsram blev det inte möjligt. Figur 51 visar skillnaden mellan enskilda intervjuer och fokusgrupper 
i hur stor andel av behoven man identifierar i förhållande till varandra. Hade längre intervjuer 
genomförts, och framförallt med fokusgrupper, hade det kunnat leda till att fler behov identifierats 
enligt Ulrich & Eppinger (2012). Detta är givetvis något som skulle kunna varit möjligt för detta 
projekts insamling. Som diagrammet visar  kan dock de fem intervjuer som genomförts varit nog  
för att täcka 70 % av alla behov för projektet.

  
Figur 51 Diagram över procent identifierade behov med olika metoder (Ulrich &  
 Eppinger, 2012) 
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En annan aspekt när det gäller datainsamlingen är egen observation som gjorts under arbetets gång. 
Pågrund utav projektets tid på året gavs tyvärr inte möjligheten att genomföra observationer i 
samband med intervjuerna och den tidiga datainsamlingen då asfaltläggning inte görs i någon stor 
utsträckning tidigt på året. Flera observationer under olika faser av projektet med olika syften hade 
kunnat ge bättre förståelse. Enligt Ulrich & Eppinger (2012) skulle man kunna arbeta själv vid en 
läggning för att få egen erfarenhet och på så vis sätta sig in i problemet. 
 
En av fördelarna som Dynapac hoppas få jämfört med andra välttillverkare är att man kan bli av 
med en hel del lutande ut genom rutan och huvudvridningar genom att implementera kameror. 
Projektet besvarar dock inte riktigt hur väl denna lösning ter sig i det faktiska arbetslivet då ett test 
av detta inte varit aktuellt eller varit ett mål från Dynapacs sida när det gäller detta projekt som är 
under deras basutveckling. Efter de olika tester som har genomförts uppskattas lösningen vara 
tillämpbar av författarna. Uppskattningen görs dock med författarnas låga egna erfarenheter av 
vältkörning. 
 
En nämnvärd aspekt till kamera som lösning som inte har undersökts grundligt utan endast 
diskuterats är huruvida kameran måste vara en säkerhetskamera som uppfyller vissa 
säkerhetsklasser. Kameror som skall användas för att ersätta seendet skall vara säkerhetsklassade 
då det i dessa fall är väldigt viktigt att kameran inte slutar fungera mitt i ett arbetsmoment eller 
exempelvis att det inte är någon fördröjning på bilden. Det har dock inte varit riktigt aktuellt under 
detta projekt. Det är heller inte särskilt troligt att detta skulle krävas då användningsområdet för 
kameran här inte är för att ersätta förarens seende utan snarare som ett hjälpmedel för att ha 
möjlighet att ha uppsyn från andra positioner än förarens normala plats i hytten. 
 
Projektgruppen anser inte att implementeringen av denna lösning skulle medföra några större 
risker, varken när det gäller funktion eller Dynapacs eventuella ekonomiska förlust. I relation till 
värdet för en vält är detta en väldigt liten kostnad. Kameran kan eventuellt behöva bytas under de 
8000 timmar som en vält har som livslängd, detta gör att kostnaden för lösningens livslängd ökar, 
se livscykelkostnadsanalysen i stycke 3.5.2 val av kameraposition. Kostnadsanalysen som är utförd 
i arbetet är av en ganska simpel typ och fler moment så som transport av delar och tillverkning av 
komponenter har inte tagits hänsyn till. Anlednignen till detta är att de är svåra att estimera och 
beror väldigt mycket på antalet som beställs. Den gjorda analysen anses fungera bra för en 
någorlunda uppfattning om hur mycket lösningen kan kosta under sin livslängd. Variabeln 
𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠, 𝑅𝑎 spelar ganska stor roll för resultatet av 
analysen. I analysen har 𝑅𝑎1 = [160 80 100]ℎ och  𝑅𝑎2 = [320 160 200]ℎ använts. Där första 
kolumnen är antalet timmar för takpositionen, den andra kolumnen är antalet timmar för positionen 
bakom vals och den tredje kolumnen är antalet timmar för positionen ovanför vals. Detta är en 
variabel som är ganska svår att estimera och har som sagt ganska stor påverkan på resultatet. 
Variabelns påverkan minskar så klart ju mindre livslängd lösningen har. Tittar man på Ra:s värde 
för positionen bakom vals som är satta till 80 timmar och 160 timmar så skulle detta representera 
att kameran rengörs en gång varannan vecka respektive en gång var fjärde vecka. Tror man att 
kameran kommer behöva rengöras oftare kommer detta bara vara till fördel för den valda 
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positionen då denna position påverkas minst av denna faktor och de två andra positionernas 
livscykelkostnad kommer att öka.  
 
 Från kundens perspektiv kan man få en återbetalning ganska snabbt om man tänker att förare inte 
behöver stanna hemma från jobbet på grund av ergonomiskador.. Vad man kan hoppas på är att 
konceptet blir lyckat och att Dynapac kan bli bygga upp ett rykte om sig själva där man då vet att 
en Dynapac vält är gjord med lösningar som skall främja förares ergonomi. 
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6. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras slutsatserna för projektet tillsammans med en diskussion om arbetet 
besvarar de problemställningar som presenterats i början av denna rapport.  
 
Problemet med ergonomin som författarna till arbetet fick beskrivet i början av processen är ett 
fenomen som verkligen existerar. Detta har bekräftats vid åtskilliga tillfällen under arbetets gång 
av personer som upplever detta i sitt arbetsliv. En lösning på detta är också något som saknas på 
dagens marknad enligt flera respondenter samt något som man är beredd att betala för. Dessa 
aspekter blev till största del insamlade under intervjuerna som var ett väldigt givande moment för 
arbetets resultat. 
 
Sammanfattning av huruvida arbetet lyckats besvara problemställningen 
 
Fråga: Hur kan man lösa dagens ergonomiproblem vid kantföljning på ett enkelt sätt utan att 
lägga till extra tidskrävande och obekväma rörelser för föraren? 
 
Kameran, som är projektets slutgiltiga lösning, är enligt teori en lösning som inte kommer att 
orsaka extra moment för föraren. Man kommer medan man kör kunna kolla på skärmen som man 
ändå behöver titta på för att få reda på data om läggningen. Visserligen kommer det innebära att 
man tittar mer i skärmen än tidigare. Tanken med en implementering av kamera är så småningom 
att man ska kunna använda befintliga skärmar som redan används idag. Under projektets gång 
testades kamerorna med en annan extern skärm för att spara tid. De skärmar som sitter som standard 
i vältarna idag har möjligheten att programmera in upp till två kameror.  
 
Arbetets bidrag 
Detta arbete bidrar med en grund till ett koncept som i stort sett är redo till att implementeras till 
befintlig verksamhet. Insamlingen av data bekräftar ett identifierat problem och författarna anser 
att en lösning på problemet har presenterats. Denna rapport kan vara grunden till framtida arbeten 
för att främja ergonomin för vältförare. Författarna till rapporten anser att lösningen kvalificerar 
sig som ytterst tillämpbar och att det kan vara en konkurrenskraftig lösning för att ge Dynapac en 
fördel på marknaden när det gäller välttillverkares mål om att främja ergonomin. En 
implementering kan leda till färre nack- och ryggskador som i sin tur leder till att färre förare 
behöver stanna hemma av den anledningen. Detta är något som arbetsgivare kan tjäna väldigt 
mycket på i längden. 
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7. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
Detta kapitel täcker förslag på framtida arbeten som kan göras för att förbättra lösningen och för 
att säkerställa att den kommer att fungera i det verkliga arbetslivet. Här diskuteras även förslag 
på långsiktiga lösningar som kan introduceras vid en högre budget. 
 
För att kunna implementera projektets lösning behövs flera tester genomföras. För det första måste 
processen fortsätta för Dynapac där projektet tas vidare till deras grupper för skarpa projekt. I denna 
fas skulle ett körtest på Dynapacs körområde vara intressant. Detta test skulle då innebära att man 
bjuder in förare till Dynapac som inte får hela konceptet förklarat för sig utan de ska köra en bana 
som ska innehålla “hinder” som måste följas. Hinderna skulle kunna vara enkla så som att de måste 
köra över målade streck som skall symbolisera en kant eller exempelvis plankor som man skall 
köra nära som då skulle kunna vara en simulerad trottoarkant. De ska då helst köra banan två 
gånger, en gång utan lösningen och en gång med. Där ska man då mäta antalet gånger man behöver 
luta sig ut för att klara banan båda gångerna. På så sätt kan man då räkna fram en procentsats där 
man kan se på ett ungefär hur mycket man skulle kunna minska lutandet. En väldigt förenklad bild 
av ett exempel på ett sådant körtest kan ses i Figur 52. De vita strecken ska vara symboler för 
asfaltkanter som man måste köra över och fyrkanterna representerar trottoarkanter som man ska 
köra nära men absolut inte över. Efter detta skulle det vara rimligt att testa lösningen ute i det 
verkliga arbetslivet för att på så sätt få feedback från riktiga förare som arbetar med asfaltläggning 
dagligen. Det skulle troligtvis ge ett mer sanningsenligt och användbart resultat än den simulerade 
testningen. 
 
Vidare i denna fas som kommer bli att utveckla konceptet till ett fullt fungerande kommer bli att 
utse den kamera som bäst lämpar sig i den relativt tuffa arbetsmiljön. Under projektets gång 
testades endast två kameror. Dessa test var enbart för att påvisa funktionen, senare kommer tester 
behöva göras för att se vilken lins som verkligen är den bästa, om man kommer behöva förstärkta 
linsskydd, hur mycket smuts den kommer utsättas för etcetera. Vid implementering är planen att 
en kamera ska kunna integreras till deras befintliga skärmar i vältarna som finns idag. Detta är 
bland annat för att slippa ha extra skärmar som eventuellt kan täcka sikten ut från hytten.  
 
Vid en lyckad implementering av konceptet där lösningen ingår som standard och undersökningar 
visar att användare är positiva till konceptet kan eventuellt budgeten för att förbättra konceptet öka. 
Här är ett tänkt scenario att man använder fler kameror för att täcka fler dolda vinklar. Ett intressant 
koncept som har diskuterats men inte varit aktuellt då det sträcker sig över bestämd budget är 
kameror som monteras runt omkring ett fordon för att sedan återskapa en 360 graders fågelvy. 
Detta representeras av Figur 53 och 54. Ett bra exempel på detta är Audis “top view” där man ser 
Audin ovanifrån, detta kan vara väldigt användbart även för asfaltvältar.  
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 Figur 52 Exempel på körtest med lösningen fastmonterad 
 
 

 
   Figur 53 Fågelvy med kameror    Figur 54 Fågelvy perspektiv 

 
Ett annat koncept som har diskuterats är implementeringen av så kallade 3D-kameror. Även detta 
koncept ligger utanför dagens budget, troligtvis ännu längre fram i tiden då detta är en ännu större 
investering och skulle öka kostnaden för en vält väldigt mycket i dagsläget. Funktionen som skulle 
kunna åstadkommas med detta koncept skulle dock kunna vara väldigt åtråvärd. Med hjälp av en 
3D-kamera skulle man kunna gå mot något som skulle kunna skapa full autonomi för välten, man 
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skulle kunna ha vältar som inte kräver förare. På så sätt skulle man kunna undvika den mänskliga 
faktorn på ett bra sätt och istället för förare har man endast någon som övervakar vältkörningen.   
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Appendix A 
 
Kamera 1 
 

 
    Figur 53 Testad kamera med liten synvikel. 
 
Kamera 2 

 
Figur 54 Testad kamera med stor synvinkel. 
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Appendix B 
 
clc 
clear all 
close all 

  
%% IC 
C1=120*0.47; %rundstång 
C2=2.51*62*0.08; %Fästbricka 
C3=84.90; %Rörklämmor 
C4=3300; %Kamera 
C5=1*130; %Montering 

  
IC=C1+C2+C3+C4+C5; 

  
%% FC 
Liv_v=8000; 
row=1; 
RK=3500; 
RF=(C1+C3)/3; 

  
for L=0:100:7900; 

  
    if L>0; 
       row=row+1;  
    end 

     
    lambdaL=Liv_v-L; 
    lambda=Liv_v/lambdaL; 
    n=[0.01 0.05 0.1]; %fel pga randomness 

     
    Ra=2*[160 80 100]; 
    for t=1:3; 
    RE(t)=(Liv_v/Ra(t))*(1/3)*173; 
    FC(t)=(lambda+n(t))*(RK+RF) 
    end 

     
    UC=RE; 

     
    Timmar(row)=lambdaL; 
    LCC_tak(row)=IC+FC(1)+UC(1); 
    LCC_bakom(row)=IC+FC(2)+UC(2); 
    LCC_ovan(row)=IC+FC(3)+UC(3); 
end 

  
figure 
plot(Timmar,LCC_tak/1000) 
hold on 
plot(Timmar,LCC_bakom/1000) 
plot(Timmar,LCC_ovan/1000) 

  
legend('Taket','Bakom vals','Ovanför vals') 
ylim([0 20]) 
xlabel('Lösningens livslängd [Timmar]') 
ylabel('Kostnad [Tusen Kr]') 
title('Livscykelkostnad') 
grid onper_tak=RE(1)/LCC_tak(1,1) 
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per_bakom=RE(2)/LCC_bakom(1,1) 
per_ovan=RE(3)/LCC_ovan(1,1) 

  
per_tak_3=RE(1)/LCC_tak(51) 
per_bakom_3=RE(2)/LCC_bakom(51) 
per_ovan_3=RE(3)/LCC_ovan(51)
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