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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som genomfördes på BAE Systems 
Hägglunds AB i Örnsköldsvik.  
 
Examensarbetet är på 10 poäng (15 högskolepoäng) och avslutar mina studier på programmet 
Teknisk design 120 p (180 hp) på Luleå Tekniska Universitet (LTU). Arbetet avhandlar en 
analys och förbättring av den förarstol, tillika chefsstol, som är tänkt att användas i olika SEP-
besättningmoduler (framförallt 8x8-hjul men även band och 6x6-hjul). 
 
Jag skulle vilja tacka alla som har hjälp mig i mitt arbete och till BAE Systems Hägglunds AB 
som gav mig möjligheten att få genomföra ett examensarbete som var relevant till min 
utbildning. Ett särskilt tack riktas till mina handledare på BAE Systems, Tobias Bergqvist och 
Christina Grahn som hjälpt mig på plats i Örnsköldsvik. Samt till min handledare på LTU, 
Anders Håkansson.  
 
 
 
  
 
 

 



Sammanfattning 
En prototyp till en förarstol för det militära fordonet SEP har tagits fram av tidigare anställda 
på BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Stolen måste uppfylla en omfattande mängd 
krav då den är tänkt att användas i ett stridsfordon, och av personer av varierande storlek. Den 
nuvarande prototypen för stolen anses dock vara för dyr och det har dessutom framkommit en 
del klagomål på konstruktionen. Stolen måste därför göras om så den blir både billigare och 
bättre.  
 
Genom att ta del av tidigare genomförda tester på BAE Systems, samt genom att göra nya 
tester upptäcktes det dels vad som var dåligt och därmed behövde göras om, och dels vad som 
var bra och kunde tänkas behållas. Testera visade att några reglage kunde tas bort helt då de 
inte gjorde så stor inverkan för förarens sittkomfort. Testerna visade också att några detaljer 
var bra och behövde bara göras mindre justeringar på. Genom konceptframtagning och 
diskussioner inom företaget kunde ett förslag på åtgärder tas fram som eventuellt kunde 
tänkas lösa problemen. 
 
Detta koncept modellerades upp i Catia V5. 
 

 

 



Abstract 
A prototype of a drivers seat for the military vechicle SEP has been designed by former 
emplyees at BAE Systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik, Sweden. The seat must be able to 
meet a big amount of requirements thus it is planned to be used in combat, and by personnel 
of various sizes. The prototype that exists today has been considered to be too expensive and 
has also receivd some complaints regarding design. The seat must derefore be re-designed so 
that it becomes cheaper and better. 
 
By taking part of some test results from previously performed user tests at BAE Systems, and 
by doing some new ones, it became clear what was good and what was not. The tests showed 
that some details could be kept untouched while others had to be removed, due to lack of 
importance to the drivers comfort. By doing concept designing and group discussions whithin 
the company, a new concept of the drivers seat could be designed.  
 
The concept where designed in Catia V5. 
 
 

 



Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 2 
1.3 MÅL...................................................................................................................................................... 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 2 

2 TEORI .......................................................................................................................................................... 3 

2.1 SEMANTIK............................................................................................................................................. 3 
2.2 ANTROPOMETRI OCH ERGONOMI........................................................................................................... 3 

2.2.1 Percentil .......................................................................................................................................... 3 
2.2.2 Sitt- och handergonomi ................................................................................................................... 4 

2.3 KREATIVA METODER ............................................................................................................................ 5 

3 METOD........................................................................................................................................................ 6 

3.1 PROBLEMANALYS ................................................................................................................................. 6 
3.2 ANVÄNDARTESTER ............................................................................................................................... 6 
3.3 KONCEPTFÖRSLAG................................................................................................................................ 6 
3.4 BENCHMARKING................................................................................................................................... 6 
3.5 URVALSPROCESS .................................................................................................................................. 6 
3.6 KONCEPTUTVECKLING.......................................................................................................................... 7 
3.7 RAPPORTSKRIVNING ............................................................................................................................. 7 
3.8 PRESENTATION ..................................................................................................................................... 7 

4 NULÄGESBESKRIVNING ....................................................................................................................... 8 

4.1 UTFORMNING........................................................................................................................................ 8 
4.2 FUNKTIONER......................................................................................................................................... 8 

4.2.1 Reglera höjd .................................................................................................................................... 8 
4.2.2 Reglera vinkel på ryggstöd.............................................................................................................. 8 
4.2.3 Reglera vinkel på sits ...................................................................................................................... 9 
4.2.4 Reglera stolen framåt/bakåt ............................................................................................................ 9 
4.2.5 Reglera stolen i sidled ................................................................................................................... 10 

5 FRAMTIDSBESKRIVNING ................................................................................................................... 11 

6 ANVÄNDARTEST OCH PROBLEMANALYS .................................................................................... 12 

6.1 ANVÄNDARTEST FÖRARSTOL.............................................................................................................. 12 
6.2 SLUTSATSER ANVÄNDARTEST............................................................................................................. 12 
6.3 EKONOMISK ANALYS .......................................................................................................................... 13 
6.4 VIDARE UNDERSÖKNING..................................................................................................................... 14 

7 KRAVSPECIFIKATION ......................................................................................................................... 15 

8 KONCEPTFÖRSLAG .............................................................................................................................. 16 

8.1 VARIERA VINKEL PÅ SITS .................................................................................................................... 16 
8.1.1 Förlag 1......................................................................................................................................... 16 
8.1.2 Förslag 2 ....................................................................................................................................... 16 
8.1.3 Förslag 3 ....................................................................................................................................... 17 
8.1.4 Förslag 4 ....................................................................................................................................... 18 

8.2 VARIERA VINKEL PÅ RYGGSTÖD ......................................................................................................... 18 

9 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT............................................................................................... 19 

9.1 VARIERA VINKEL PÅ SITS .................................................................................................................... 19 
9.2 VARIERA VINKEL PÅ RYGGSTÖD ......................................................................................................... 20 
9.3 NEDRE FÄSTET.................................................................................................................................... 21 
9.4 HISSA OCH SÄNKA STOLEN ................................................................................................................. 21 
9.5 KONCEPTET I HELHET ......................................................................................................................... 22 

 



 

10 UTVÄRDERING AV SLUTLIG LÖSNING .......................................................................................... 24 

10.1 KOSTNAD............................................................................................................................................ 24 
10.2 FUNKTION OCH STABILITET ................................................................................................................ 24 

11 DISKUSSION ............................................................................................................................................ 25 

12 REKOMMENDATION ............................................................................................................................ 26 

REFERENSER.................................................................................................................................................... 27 

BILAGA 1 - TIDPLAN 
BILAGA 2 - AVÄNDARTEST 
BILAGA 3 - ARTIKLAR I VALUTA 
 



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
På BAE Systems i Örnsköldsvik arbetar man för fullt med att ta fram ett nytt militärfordon. 
Fordonet har som uppgift att främst transportera trupp (skydda trupp) men är även tänkt att 
kunna användas i andra syften, exempelvis sjuktransport, sambandscentral med mera (Bild 1). 
Fordonet heter SEP, som står för splitterskyddad enhetsplattform och är tänkt att verka runt 
om i världen. Detta ställer krav på att det tåla varierande temperaturer och luftfuktighet, vilket 
i sin tur ställer krav på att alla detaljer och komponenter klarar av dessa krav. Fordonet är som 
sagt ännu inte helt färdigt utan står fortfarande under utveckling. Detta innebär att 
förändringar och modifikationer fortfarande kan komma att genomföras. 
 
 

 

 
Bild 1. Principen för SEP [1] 

 
De besättningsstolar som finns i SEP-fordonen idag är endast prototyper. Inför en eventuellt 
framtida serieproduktion måste stolarna ses över och förbättras på en del punkter som 
framkommit i samband med användartester, samt från provförares och montörers 
kommentarer. Stolens reglage och funktioner måste ses över för att optimera stolen inför en 
serietillverkning av SEP. Bilden (Bild 2) nedan visar en SEP 8x8. 
 

 
Bild 2. SEP 8x8 [2] 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet var att identifiera fel och brister på den prototyp som tagits fram sedan 
tidigare samt att förbättra dess konstruktion med avseende på kostnad, funktion samt 
stabilitet. Syftet med arbetet var att, genom att undersöka och förbättra stolens ergonomi och 
design, förbättra helhetsintrycket av förarmiljön i stort. 
 

1.3 Mål 
Arbetet ska resultera i ett åtgärdsförslag (koncept) för funktion, reglage och inställning av för 
förarstolen tillika chefsstolen i SEP. Konceptet ska ha tydligt förklarade funktioner och 
visualiseras med hjälp av CAD-programmet Catia V5. Tekniska lösningar på de upptäckta 
problemen ska lyftas fram. Designen bör framför allt vara funktionell och beskrivande, samt 
medverka till att stolen passar in i miljön och tar så liten plats som möjligt i förarutrymmet. 
Stolens reglage ska vara ergonomiskt välutformade med tydlig perception och funktionerna 
ska uppfylla de krav som ställts av BAE Systems. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är begränsat till 10 veckor (se Bilaga 1 - Tidplan), vilket medför att fullständig 
produkt inte kommer hinnas tas fram. Det har då valts att inrikta arbetet på att undersöka och 
ta fram en helhetslösning för problemen med reglering stolen. Detta innebär att 
lösningsförslag för samtliga reglage kommer tas fram men dessa kommer dock inte vara exakt 
måttsatta för ritningar eller precisa modeller. Även toleranser, dimensioner på fästelement 
(skruv, mutter, fjäder, bult, brickor) med mera kommer att utelämnas till vidare arbete. 
Utformning av själva reglagen kommer att bli kortfattad och med kort förarbete 
(undersökningar med mera) då tid saknas. Det kommer dock tas hänsyn till ergonomiska 
aspekter.  
 
Då detta arbete till stor del innebär att ta fram konstruktionslösningar, är det dock viktigt att 
tekniska lösningar visualiseras och beskrivs noggrant. Material och dess önskade egenskaper 
(till exempel vattenavstötande, låg vikt med mera) väljs endast översiktligt, utan 
standarbetäckningar och liknande. Detta får till följd att de hållfasthetsberäkningar som krävs 
för att avgöra hur realiserbara lösningarna blir, kommer att bli grova och uppskattade. 
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2 Teori 

2.1 Semantik 
När man utformar produkter och detaljer är det viktigt att funktionens budskap når fram till 
användaren, det vill säga att personen uppfattar funktionen på rätt sätt. Enligt Rune Monö [3] 
används 4 semantiska funktioner för att beskriva en produkts budskap. 
 

1. Att beskriva ändamål, hantering och verkningssätt 
2. Att uttrycka egenskaper och kvalité 
3. Att uppmana till användning och reaktion 
4. Att identifiera föremål, produkttyp, ursprung, samhörighet samt kategori 

 
Detta blir än viktigare när produkten ska användas i en miljö där stress och press lätt uppstår. 
 

2.2 Antropometri och ergonomi 
Det har gjorts många och omfattande studier angående ämnet antropometri. Antropometri 
betyder läran om människokroppens måttförhållanden och används bland annat inom 
ergonomin för att anpassa arbete och arbetsmiljö till människans anatomiska och fysiologiska 
förutsättningar [4]. Det finns 2 typer av antropometri. Det finns dels den statiska delen, som 
innebär när kroppen är i vila (till exempel längd), och så finns den dynamiska delen, som 
innebär när kroppen är i rörelse (till exempel lyfta armen uppåt). Genom att bedriva mätningar 
på människokroppen (exempelvis armlängd, benlängd, sitthöjd med mera) fås en 
sammanställning över de vanligaste måtten inom en population. Dessa mått kan användas vid 
utformning av produkter där ergonomin har stor betydelse (möbler, verktyg, fordon, 
arbetsplatser etcetera). Begreppet percentil används frekvent  för att bestämma vilka som ska 
kunna använda den tänkta produkten på ett ergonomiskt korrekt sätt. 
 

2.2.1 Percentil 
Percentil är ett begrepp som talar om hur många av populationen som har ett visst kroppsmått. 
Percentilen hos män skiljer sig från percentilen hos kvinnor, det kan även skilja mellan 
folkslag (till exempel svenskar, européer, kanadensare). Bilderna nedan (Bild 3 och 4) visar 
exempel på hur en percentilkurva kan se ut.  
 

 
Bild 3. Det skuggade fältet visar den 5:e percentilen.            Bild 4. Diagram över 50:e percentilen [5] 
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Percentil är alltså ett begrepp för att visa hur många individer i en population som har ett visst 
mått. Till exempel så är 50:e percentilen för fotlängden på amerikanska män 26.8 tum [6]. 
Detta innebär att hälften av alla amerikanska män har kortare fötter än 26.8 tum. Generellt kan 
det sägas att det vanligaste är att produkter utformas för 5:e till 95:e percentilen (där 5:e 
percentilen är kvinnor och 95:e är män). Detta för att produkten ska passa så många som 
möjligt, samtidigt som det inte tas hänsyn till de mest extrema måtten.  
 
En sak som dock är väldigt viktig att komma ihåg är att bara för att en person ligger inom 90:e 
percentilen för fotlängd, betyder inte detta automatiskt att han eller hon ligger inom 90:e 
percentilen för axelhöjd.  
 

2.2.2 Sitt- och handergonomi 
En förarstol i ett rörligt fordon är egentligen ett exempel på en sittande arbetsplats, där 
arbetsuppgiften består av att framflytta ett fordon. Denna arbetsplats måste dels uppfylla de 
statiska kraven i form av sitthöjd, vinkel på rygg och knän, placering av fötter med mera, och 
dels de dynamiska kraven, bland annat i form av avstånd till reglage. 
 
Som tidigare nämnts i teoriavsnittet så är det vanligast att produkter utformas för 5:e till 95:e 
percentilen. När detta krav gäller för en förarstol (som detta examensarbete handlar om), 
innebär det att stolen behöver kunna ställas in så att den passar både till en kort och till en 
lång person. Behovet av att kunna ställa in stolen medför att det oftast måste utformas reglage 
för att ställa in önskat sittläge. Bilderna nedan (Bild 5) visar exempel på hur måttkraven kan 
visualiseras.  
 

 
Bild 5. Exempel på positioner för percentildata, siffrorna hänvisar till måttabellen (Tabell 1) [7]. 

 
Siffrorna i bilden hänvisar till en tabell (Tabell 1), exempelvis är mått nr 36 enligt tabell 1 

4 



Tabell 1. Data för poserna på Bild 5 [8]. 

 
 

2.3 Kreativa metoder 
Kreativa metoder är ett begrepp som används inom produktframtagning och produktdesign. 
Syftet med kreativa metoder är att få fram så många idéer som möjligt på så kort tid som 
möjligt. Brainstorming [9] är en typisk kreativ metod. Brainstorming (alternativt 
Brainwriting) är ett sätt att, i grupp, tillsammans arbeta fram olika förslag och koncept. Det 
finns 4 grundregler för brainstorming (brainwriting): 

 Idéer får inte kritiseras innan de är färdiga. 
 Spontanitet uppmuntras. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer. En idé som inte 

verkar bra kan utvecklas till en lysande idé. 
 Kvantitet av idéer är viktig, då det ofta genererar kvalitet. 
 Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer. 
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3 Metod 

3.1 Problemanalys 
Genom att ta del av tidigare genomförda användartester på BAE Systems kan en överskådlig 
bild fås över de större problemen. Vid detta stadium är det även lämpligt att tala med 
testförare och annan inblandad personal för att få en mer djupgående insikt, inte bara över de 
problem och brister som upptäckts, utan även vad som ansetts fungera och kan tänkas arbetas 
vidare på. Ekonomiska beräkningar kan tas del av då det är en viktig aspekt i detta arbete samt 
hållfasthetsanalyser då detta ger en bra bild över kritiska konstruktioner.  
 

3.2 Användartester 
Användartester görs för att undersöka vad som anses vara viktigt för att kunna gå vidare med 
konceptarbete. Viktigt att tänka på vid användartester är att strukturera frågor och 
genomföranden för att inte påverka testpersonens uppfattning för mycket. Det är även viktigt 
att inte leda in testpersonen till att påverka resultatet efter personliga önskemål. Slutligen ska 
man tänka på att ta med så många olika testpersoner som möjligt för att få mycket inputs 
(indata). 
 

3.3 Konceptförslag 
Förslag på koncept och lösningar kan dels göras enkla för att inte låsa fast idéer allt för 
mycket, och dels mer utförliga för att enklare kunna beskriva och förklara syftet med dessa. I 
detta arbete kan det vara bra att göra förslagen lite mitt emellan dessa två. Det vill säga så 
pass utförliga så de förklarar mycket men samtidigt inte visar exakta monteringspunkter och 
liknande. Genom att göra så många konceptförslag som möjligt ökar chansen till ett lyckat 
slutresultat. Detta då de olika koncepten kan diskuteras fram i grupp i stället för att en person 
ska behöva komma fram till en lösning själv. 
 

3.4 Benchmarking 
Detta är en metod för att undersöka de produkter som används vid liknande tillämpningar. 
Fördelar och nackdelar lyfts fram och ställs upp tydligt i listor och liknande för att få en bra 
bild över vad som kan användas samt vad som inte bör användas vid framtagning av eget 
koncept. Informationen om de olika produkterna (lösningarna) kan fås via internetsidor, besök 
på företag, inköp och studering av produkter et cetera.  
 

3.5 Urvalsprocess 
Arbetet med att välja lösningar kan antingen göras med hjälp av viktningar mot ställda krav, 
alternativt göras i form av diskussioner. Fördelen med att vikta fram förslaget är att resultatet 
blir mer opartiskt men å andra sidan väldigt ”digitalt” (allt eller inget). En annan nackdel med 
viktning är att det ställs hög noggrannhet på värdering av kraven för att resultatet ska stämma 
överens med verkligheten. Genom att diskutera fram ett urval kan lösningar kombineras 
mellan de olika koncepten (fungerar även i en svagpunktsanalys), samtidigt som tidigare 
erfarenheter av liknande produkter kan användas. 
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3.6 Konceptutveckling 
Utvecklingen av det urval som gjordes görs därefter så noggrant som möjligt, i det här arbetet 
i form av en Catia-modell. Detta görs för att tydligt visualisera konceptet samt för att förklara 
de tänkta funktionerna och lösningarna detaljerat. Här är det även viktigt att tänkt material och 
främst tänkta egenskaper dokumenteras. Blir konceptet tydligt och väldokumenterat 
underlättar det vidare arbete om detta skulle återupptas av någon utomstående.  
 

3.7 Rapportskrivning 
Rapportskrivningen görs i Word och bör ske allt eftersom projektet fortskrider. Detta med 
anledning att det är lättare att komma ihåg tankar och funderingar under arbetets gång om det 
görs när minnet är färskt. Det ger också en bra uppfattning om vad som gjorts och vad som 
behöver göras för att enklare kunna gå vidare. 
 

3.8 Presentation  
Presentationen görs i PowerPoint enligt den presentationsmall som används på BAE Systems 
Hägglunds AB. Detta görs helst sist när hela arbetet är klart och resultatet uppnått. 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Utformning 
Den prototypstol som har tagits fram av BAE Systems Hägglunds AB är uppbyggd på en 
skena, vilken är fastmonterad i taket samt i en tvärliggande balk längs golvet. På denna skena 
monteras stolens stomme, detta medför att stolen blir ”rygghängande”. Sitsen är utformad 
som en u-formad ram i rund metall och är nedböjd i framkant. Under ramen sitter ett reglage 
för att skjuta stolen framåt och bakåt (se avsnitt 4.2.4).  
 
Själva fästet för stolen som sitter mellan stolsrygg och skena består av en fjäderbelastad spärr 
för inställning i höjdled (4.2.1), samt 4 spiralfjädrar som fästs i skenans övre del. Det är även 
möjligt att vinkla sätet (4.2.3), att reglera vinkel på ryggstöd (4.2.2), samt att flytta hela 
skenan i sidled. 
 

4.2 Funktioner 

4.2.1 Reglera höjd 
Funktionen för att höja och sänka stolen går då till som så att en spärr (klack) lossas ur sitt 
läge via ett reglage och de 4 vridfjädrarna strävar efter att lyfta stolen uppåt (Bild 6 och 7). 
När reglaget släpps, åker spärren ut och stolen låses fast på önskad höjd. Fjädrarna klarar lätt 
av att lyfta stolen obelastad, dock ej belastad av förare/chef. Själva spärren (klacken) fungerar 
i princip som en krycka med många låslägen vilket ger större valmöjlighet av position i 
höjdled.  
 

     
Bild 6. CAD-modell av reglaget                                  Bild 7. Foto över samma reglage 
 
I Catia-modellen (bilden till vänster) sitter handtaget för reglering av höjd på höger sida (sett 
från föraren/passageraren), men på den prototypen sitter den på vänster sida. Detta beror på 
att handtaget går att flytta så att det alltid är placerat i mittgången mellan stolarna. Föraren har 
handtaget på höger sida medan passageraren (chefen/skytten) har handtaget på vänster sida. 
 

4.2.2 Reglera vinkel på ryggstöd 
Ryggstödets vinkel anpassas genom att vrida en ratt som sitter placerad på sidan av stolen 
(Bild 8 och 9). Denna funktion är utformad på samma sätt som i framsäten i en vanlig 
personbil, en axel med utväxling i vredet. Vinklingen är steglös och fungerar bra, även när 
stolen är belastad av förare/chef. 
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                   Bild 8. CAD-modell av reglaget     Bild 9. Foto över samma reglage 
 

4.2.3 Reglera vinkel på sits 
Sistens vinkel justeras på samma sätt som ryggstödet, med en identisk ratt på motsatt sida som 
ryggstödsreglaget (Bild 10 och 11). Till skillnad från ryggstödet fungerar dock detta reglage 
dåligt när stolen är belastad av förare/chef, det krävs stor handkraft för att orka vrida reglaget. 
Sisten åker automatiskt uppåt tack vare 2 gascylindrar, och låses fast i nedfällt läge med hjälp 
av en fjäderbelastad ratt.  
 

       
               Bild 10. CAD-modell av reglaget                   Bild 11. Foto över samma reglage 
 

4.2.4 Reglera stolen framåt/bakåt 
För att kunna reglera stolen framåt eller bakåt vinklas hela skenan framåt likt en gunga. 
Reglaget sitter i stolens framkant, under sitsen och är utformat som en spak (Bild 12 och 13). 
Spakens rörelse överförs till mekanismen via en vajer. När spaken dras framåt, lösgör skenan 
från fästet som sitter vid golvet och skenan kan då vinklas framåt. Denna manöver kräver att 
föraren/chefen avlastar stolen och drar den framåt.  
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        Bild 12. CAD-modell av handtaget                         Bild 13. Foto över själva mekanismen 
 

4.2.5 Reglera stolen i sidled 
Denna mekanism sitter även den på fästet för skenan vid golvet och består av en platta med 
spår (Bild 14 och 15). Reglaget, som består av ett handtag med spår, används endast vid 
utrymning och behöver därför inte fungera när stolen är belastad av förare/chef. 
 

       
   Bild 14. CAD-modell av reglaget            Bild 15. Foto över samma reglage 
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5 Framtidsbeskrivning 
I princip alla stolar (med undantag för besättningsstolar) som tagits fram på BAE Systems i 
Örnsköldsvik har konstruerats specifikt för varje fordonstyp. Detta beror givetvis på att varje 
fordon ser olika ut och har olika krav, samtidigt som ny teknik tas fram över tiden. Men då 
alla företag, däribland BAE Systems, strävar efter att minska kostnaderna för 
produktion/konstruktion blir det viktigt att göra produkter som går att använda i flera typer av 
fordon. Självklart kan man tänka sig att vissa modifikationer kan komma att behövas för att 
anpassa produkterna till fordonet, men i stort sett ska det strävas efter att göra så många ”icke 
fordonslåsta” produkter och delsystem som möjligt. Behovet av dessa produkter blir än 
viktigare när man tänker på att SEP ska utformas, som tidigare nämnt, i 3 olika typer. 
 
När det då kommer till förarstolen, som detta examensjobb avhandlar, kan man tänka sig att 
den i grunden görs så att den går att använda till flera fordon, medan infästningar och liknande 
görs specifikt för varje fordon. Då ett önskemål från företaget är att stolen ska vara så billig 
som möjlig att tillverka är det väldigt viktigt att behovet av antalet reglage och 
inställningsmöjligheter undersöks noga.  
 
Det kommer att ställas hårda krav på de personer som ska framföra detta fordon. De kommer 
att verka under lång tid utan vila, och under fysiskt och psykiskt pressande och stressande 
situationer. Det är därför viktigt att stolen görs så ergonomiskt väl utformad som möjligt för 
att underlätta för dessa personer. 
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6 Användartest och problemanalys 

6.1 Användartest förarstol 
Ett specifikt användartest för förarstolen genomfördes (se Bilaga 2 - Användartest) med en 
lång, och en kort person. Detta gjordes för att få en bra bild över vilka problem en kort, 
respektive en kort person stöter på vid reglering och nyttjande av den nuvarande prototypen. 
Bilderna nedan (Bild 16-19) visar några av de problem som upptäcktes under testet.  
 

Bild 16. Sittandes med upphöjt pedalställ                  Bild 17. Styrdonet placerat närmare kroppen 
 
 
 

Bild 18. Styrdonet tar i benen                   Bild 19. Sittkomforten förbättras vid plan vinkel 
 
 

6.2 Slutsatser användartest 
Enligt dessa tester fanns inget behov av att kunna reglera stolen framåt och bakåt, då både den 
långa och korta testpersonen alltid hade stolen placerad i sitt bakersta läge.  
 
Ett problem uppstår för den långa testpersonen vid vinkling av sitsen. Det var svårt att få till 
en bra komfort för rygg och nacke och samtidigt bra stöd för benen. I övrigt ifrågasattes 
vinkeln på sitsens framkant.  
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Ett problem uppstod när båda testpersonerna skulle lyfta upp sig till ”uppluckat” läge. Båda 
tyckte det var svårt att hitta reglaget då det var litet och formen inte skilde sig från stolens 
utformning i övrigt. För den kortare testpersonen var det även problematiskt att lyfta upp sig 
själv. Hon tyckte att ett handtag behövdes. Just behovet av ett handtag uppmärksammades 
även i ett tidigare test som gjorts på BAE Systems [10]. 
 
Något som upptäcktes under testerna men som inte granskades vidare var att styrdonet tar i 
benen eller periskopet vid vissa lägen. Detta är ett problem som kommer att bli än mer kritiskt 
då styrdonet byts ut mot en ratt (ratten tar mer plats än det styrdon som användes i detta test). 
 
 

6.3 Ekonomisk analys 
Tabellen (Tabell 2) nedan visar de dyraste komponenterna som ingår i den nuvarande 
prototypen. 
 

Tabell 2. Exempel på dyra detaljer ur den nuvarande prototypen för förarstolen 
Benämning Ant Valuta Pris i utl.valuta tot per artikel
Säkerhetsbälte 1 EUR 102,89
Lagerbussn 45/50x40 4 EUR 16,28
Lagerbussn 12/14x15 2 EUR 0,7
Lagerbussn 12/14x20 1 EUR 0,24

EUR 120,11

Skenstyrning L=1047mm 1 SEK 2400,09
Kugghjulspar koniskt 2 SEK 1300,18
Överdr.klädsel sits 1 SEK 900
Överdr.klädsel ryggstöd 1 SEK 900
Dämpare 2 SEK 736
Aluminium SAPA 7011 140x7 9,5 SEK 686,375
Alu.profil köp 1,35 SEK 675,1215
Lagerbussning,12/14X10 4 SEK 660
Kraftfjäder b=40 46/58.6 4 SEK 538,8
Överdr.klädsel svankstöd 1 SEK 300
Överdr.klädsel nackstöd 1 SEK 300
Lagerbussning 20/32x45 me 1 SEK 250,09
Axel 1 SEK 190,09
Ram 1 SEK 175,09  

 
Den framtagna prototypen är dyr, både när det gäller materialinköp och 
montering/bearbetning. Enligt de kostnadskalkyler som gjorts på BAE Systems Hägglunds 
AB går det att få en allmän överblick över vad all montering och bearbetning kostar för stolen 
som den ser ut idag, dock är det omöjligt att se detaljerad kostnad för specifik bearbetning 
eller montering.  
 
Däremot har det gjorts detaljerade listor över kostnad för inköpt material/materiel. Och enligt 
dessa listor kan det tolkas att absolut dyraste konstruktionen är skenan med tillhörande 
fjädrar. Reglagen för vinkling av stolens sits och ryggstöd är dyra, där är de koniska 
kugghjulen en stor kostnadsbelastning. Även de dämpare som sitter under sitsen, och som gör 
att den automatiskt vinklas uppåt, kostar en hel del. I stort kan det också sägas att ju fler 
reglage och justeringsmöjligheters som används, desto dyrare blir konstruktionen (för mer 
detaljerad kostnadsberäkning, se Bilaga 3 – Artiklar i valuta). 
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6.4 Vidare undersökning 
Baserat på analyserna och testerna diskuterades det fram vilka funktioner/reglage som skulle 
behållas samt vilka som skulle tas bort. Personal från olika avdelningar (konstruktion, 
”system safety” och människa-maskin-interaktion) deltog i diskussionerna och där beslutades 
följande: 
 

 Funktionen flytta stolen framåt/bakåt tas bort  
 Funktionen flytta stolen i sidled tas bort [11] 
 Funktionen vinkla sits behålls men görs om  
 Funktionen vinkla ryggstöd behålls men görs om 
 Funktionen hissa stolen behålls som den ser ut i prototypen 
 Funktionen ställa in nackstödet behålls som den ser ut i prototypen 
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7 Kravspecifikation 
 
Då BAE Systems Hägglunds har en framtagen kravspecifikation för förarstolen [12], ställdes 
bara enklare krav upp för att få en bra bild över vad som skulle uppnås (Tabell 3).  
 
                               Tabell 3. En enkel kravspecifikation för förarstolen 

KRAV OCH ÖNSKEMÅL K / Ö 
1. Geometri  
Placering: Ryggmonterad K 
2. Inställningar  
Kunna variera stolens läge i höjdled  K 
Kunna variera vinkeln på sitsen K 
Kunna variera vinkeln på ryggstödet K 
3. Belastning  
Största kraftriktningen: Vertikal K 
Max belastning: 5G  K 
Låg egenvikt Ö 
5. Material  
Starkt K 
Slag- och stöttåligt K 
Låg vikt per ytenhet Ö 
6. Säkerhet  
Motverka klämrisk K 
Tåla fukt (regn, snö motsvarande) Ö 
Fungera utan ström K 
7. Ergonomi och perception   
Tydligt visa handhavande Ö 
Bekvämt att använda Ö 
Medverka till bra grepp Ö 
Föraren ska sitta bra enligt rekommendationer K 
8. Kvalitet  
Ska kännas stabil (inte glappa) K 
Ska sitta stabilt i valda lägen K 
Ska kännas säker och robust Ö 
9. Tidplan  
Se Bilaga 1 - Tidplan  K 
10. Design  
Färgerna ska stämma in med övrig förarmiljö K 
Materialet ska stämma in med övrig förarmiljö Ö 
Designen ska underlätta användandet Ö 
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8 Konceptförslag 

8.1 Variera vinkel på sits 
Enligt de enklare ekonomiska analyser som gjorts enligt tidigare, upptäcktes det att genom att 
byta ut vridreglage och dämpare för vinkling av sits och ryggstöd mot vridfjädrar och 
låslägen, kan kostnaden minskas och stabiliteten förbättras avsevärt. Denna slutstats bidrog 
till att samtliga konceptförslag för att reglera vinkeln på sitsen använder sig av en vridfjäder 
för automatisk uppfällning. Konstruktionen kan liknas med en råttfälla där armen automatiskt 
slår ihop om den inte hålls fast av en spärr. 
 

8.1.1 Förlag 1 
Det första förslaget (Bild 20) för sitsen är uppbyggd så att ramen roterar (fälls upp/ner) 
närmast ryggstödet. Ett mothåll, placerat bakom ryggstödet förhindrar att sitsen faller neråt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 20 Till vänster syns sitsen ovanifrån 
 
Vinkeln på sitsen regleras med hjälp av en ledpunkt i mitten på sätet. Denna ledpunkt ses på 
Bild, vid den mindre pilen. 
 

8.1.2 Förslag 2 
Förslag nummer 2 är symmetriskt uppbyggd med fjädrande sprint som låses i hålplattor på 
sidorna (Bild 21). Dessa plattor sitter på vardera sidan om ryggstödet och hålen är placerade i 
en radiell linje. Handtaget sitter placerat i stolens framkant, under sitsen. 
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Bild 21. Till höger ses fästena och de fjädrande sprintarna framifrån 
 

8.1.3 Förslag 3 
Det tredje förslaget påminner om det andra men har en centrerad platta istället för en på varje 
sida (Bild 22). Annars är det samma princip med en fjädrande sprint som låses när reglaget är 
obelastat. Handtaget sitter, likt förslag 2, placerat i stolens framkant, under sitsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 22. Uppe till höger visas plattan för reglering av vinkel. 
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8.1.4 Förslag 4 
Det fjärde och sista förslaget för reglering av sitsens vinkel (Bild 23) har precis som första 
förslaget en förlängd ram med ett mothåll på vardera sidan om ryggstödet. Här regleras 
vinkeln på sitsen genom att mothållet flyttas uppåt/nedåt, med en centrerad fjädrande sprint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 23. Uppe till vänster visas mothållet med de centrerade hålen 
 

8.2 Variera vinkel på ryggstöd 
För att spara tid och arbete kunde det tänkas att samma typ av reglage som används för att 
vinkla sitsen, även kan användas för att vinkla ryggstödet. Självklart skulle detta göras med 
lite förändringar av dimensionering.  
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9 Vidareutveckling av koncept 
När koncepten var framtagna diskuterades det fram vilket förslag som skulle kunna fungera 
bäst. Det gjordes då ett antagande att förslag nummer 4 hade en intressant lösning. Ett förslag 
på detta koncept gjordes i Catia V5 för att se om det skulle kunna fungera rent fysiskt. 
 

9.1 Variera vinkel på sits 
Det första förslaget konstruerades med 2 glidskenor, placerade på vardera sida om stommen. 
Samt med en hålplatta för att kunna låsa fast sitsen i olika lägen (Bild 24). 
 

 
Bild 24. Till vänster visas mothållet med glidskena, i mitten syns plattan med hål för inställning av läge 

 
Tanken var att mekanismen skulle styras med hjälp av en vajer (Bild 25). På detta sätt blir 
reglaget mindre stelt och reglaget som styr mekanismen kunde därmed placeras i princip var 
som helst på stolen.   

 

 
Bild 25. Vajern går ut från sprinten och försvinner upp bakom ryggstödet 

 
Genom vidare diskussioner beslöts det att en bra plats att placera reglaget skulle kunna vara 
under sitsens framkant (Bild 26). Ett handtag skulle dessutom kunna placeras i taket ovanför 
förarens huvud, för att han eller hon skulle kunna lyfta upp sig själv när sitsen vinklas uppåt.  

19 



 
Bild 26. Handtaget placerat under sitsens framkant, vajern försvinner ut till höger i bild 

 
Genom att utrusta handtaget med ett gummerat grepp skulle reglaget bli mer skonsamt för 
händerna. Till skillnad från prototypen så går det inte att låsa fast sitsen i sitt nedfällda läge 
utan den fjädrar automatiskt upp när den inte belastas av föraren. 
 

9.2 Variera vinkel på ryggstöd 
Som tidigare nämnt så baserades reglaget för att vinkla ryggstödet på funktionen att vinkla 
sitsen, med en fjädrande sprint och en platta med hål för att föraren ska kunna välja läge. En 
stor skillnad är dock att kraftbelastningen är betydligt mindre, vilket innebär att det kunde 
utformas mindre och nättare (Bild 27). 
 

 
Bild 27. Reglaget för att vinkla ryggstödet, här hängandes fritt i luften 

 
Konstruktionen utformades så att handtaget dras rakt ut sidan från ryggstödet, och genom att 
placera handtaget till höger (från föraren sett) medgav det mer plats att komma åt det än om 
de skulle vara placerat åt vänster (Bild 28). 
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Bild 28. Reglaget sett från högra sidan av stolen 

 

9.3 Nedre fästet 
Då reglagen för att flytta stolen i sidled samt flytta stolen togs bort, innebar det att det nedre 
fästet kunde utformas enklare (Bild 29). Förslaget bestod av en slät kloss i till exempel 
aluminium och ledad i 2 punkter för att enkelt kunna monteras på plats i vagnen. 

 

 
Bild 29. Ett nytt, enklare nedre fäste  

 

9.4 Hissa och sänka stolen 
Funktionen för att hissa och sänka stolen skulle som sagt behållas, dock gjordes det några 
förändringar framför allt med avseende på handergonomin (Bild 30). Handtaget utformades 
likt handtaget för att vinkla sitsen, med ett gummerat grepp.  
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Bild 30. Reglage för att hissa och sänka stolen 

9.5 Konceptet i helhet 
Nedan visas hur konceptet kan tänkas se ut i stort (Bild 31 och 32). Detta koncept visas dock 
utan stoppning (se kapitel 11 – Rekommendation) och utan säkerhetsbälten då dessa inte tas 
fram av BAE Systems Hägglunds.  
 

 
Bild 31. Hela stolen sett framifrån… 
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Bild 32. Och samma stol sett bakifrån 
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10  Utvärdering av slutlig lösning 
Enligt avsnitt 1.2 så var syftet med detta arbete att förbättra stolens konstruktion med 
avseende på kostnad, funktion samt stabilitet. 
 

10.1 Kostnad 
Flera funktioner har tagits bort, detta medverkar till att stolen blir billigare att montera då 
komplicerade lösningar kan ersättas med simpla fästen. Ytterligare en aspekt som kan göra 
stolen billigare är att 2 dyraste detaljerna (förutom skenstyrningen) har gjorts om. Kan man 
dessutom tänka sig att använda stolen till flera fordon än just SEP blir stolen billigare då den i 
sådana fall kommer tillverkas i ett större antal. 
 
En nackdel är att om det inte finns standarddetaljer för de nya funktionerna så kan det 
fortfarande kosta en del att tillverka och montera. 
 

10.2 Funktion och stabilitet 
Reglagen för vinkling av sits och ryggstöd ansågs, enligt användartestet, vara besvärligt att 
använda. Då dessa 2 bytts ut till reglage med fasta nivåer, anses det att det kommer gå både 
fortare och enklare att ställa in sits och ryggstöd. En stor fördel med det nya konceptet för att 
vinkla sitsen jämfört med det gamla är att det finns betydligt mer plats under sitsen nu. Detta 
bidrar till att stolen kan sänkas ännu mer nedåt, vilken medger bättre sittkomfort för en lång 
person.  
 
Det faktum att sitsen inte låses fast i sitt nedersta läge kan ifrågasättas. Räcker det med 
förarens kroppsvikt för att hålla sitsen stabil? 
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11  Diskussion 
Att analysera en förarstol kan i princip innebära vad som helst. Design, funktion, ekonomi är 
exempel på aspekter som kan granskas. Sen finns det i princip hur många sätt som helst hur 
dessa aspekter granskas, materialval, hållfasthet, färg, form och så vidare. Jag känner dock att 
jag gjort relevanta avgränsningar och kommit fram till några intressanta koncept som jag kan 
stå för. Jag har dessutom följt min arbetsplan till punkt och pricka så där kunde jag inte ha 
gjort det bättre. 10 veckor är trots allt inte mycket tid att arbeta på.  
 
Om jag dock fick göra om mitt examensarbete hade jag nog gjort mer analyser och 
användartester. Jag skulle ha pratar med mer kunniga människor och kanske inte haft så 
bråttom att börja cadda, utan istället använt mina färdigheter inom skissning för att få fram 
fler konceptförslag. Men det är lätt att vara efterklok.  
 
Till det som kan sägas om själva stolen då. Det man ska ha klart för sig är att detta som jag 
gjort ”bara” var på konceptnivå. Det kan se mer färdigt ut när jag gjorde konceptet i Catia V5 
men trots detta är det fortfarande endast ett sätt att visa hur jag tycker konstruktionen kan 
tänkas se ut. Men då det i uppdragsbeskrivningen stod att resultatet skulle visas i en Catia-
modell ville jag följa detta krav. 
 
Det var svårt att tänka ”outside the box” när det redan fanns en prototyp, och där det fanns en 
väldigt omfattande kravspec som BAE Systems Hägglunds tagit fram. Jag tycker personligen 
att funktionen med skenstyrningen fungerar väldigt bra. Visst, den kostar en del. Men om den 
kan användas i alla fordon som tillverkas av BAE kan det vara en bra investering.  
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12  Rekommendation 
För att gå vidare med arbetet är det först och främst viktigt att hållfasthetsberäkningar görs för 
att se om konstruktionen över huvud taget håller, detta följt av beräkningar för 
dimensionering och materialval.  
 
Om man ska titta mer specifikt på vidare arbete kan en första detalj vara om reglagen ska 
styras av länkage (som det ser ut för reglering av vinkel på sitsen) eller vajer (likt reglering för 
att höja/sänka stolen längs skenan). Fördelar med vajer är att konstruktionen väger mindre, det 
blir lättare att montera samt att det blir lättare att koppla ihop reglage med mekanism utan att 
det ska fastna i andra detaljer. Å andra sidan kan en vajerkonstruktion kärva och bli trög 
samtidigt som det kan vara svårt att böja vajern utan att förstöra funktionen.  
 
För att minska kostnader är det bra om det går att använda som många köpta detaljer som 
möjligt. Det optimala vore om samtliga konstruktioner finns att köpa direkt från hyllan. 
Enstaka modifikationer drar inte upp priset så mycket men det är viktigt att det inte drar iväg. 
 
När det gäller sitsen bör den tillverkas med en upphöjd del vid sitsens framkant, detta för att 
ge stöd åt benen för en bättre sittkomfort.  
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Bilaga 1 – Tidplan 
  1(1) 

 
Schemat nedan (Tabell 4) visar avsedd tid för arbetet. 5 juni, 2009 är planerat datum för 
redovisning på BAE, datum för redovisning på (LTU) bestäms vid senare tillfälle 
 
 
Tabell 4. Tidplan 
 

1. Planering
2. Problemanalys
3. Användartester
4. Benchmarking
5. Konceptförslag
6. Urvalsprocess
7. Konceptutveckling
8. Rapportskrivning
9. Redovisning BAE

v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18

 
 
 

v. 22 v. 23v. 19 v. 20 v. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstämningar görs minst en gång i veckan både med BAE och handledare på LTU. 
 

 



Bilaga 2 – Användartest 
1(3) 

Testpersoner 
Mått* (mm) 1 2 3 4 5 6 
Person 1 830 730 570 490 1570 440 
Percentil P11 P16 P21 P8 P7 P24 
Person 2 970 850 610 600 1900 550 
Percentil P88 P88 P61 P92 P95 P97 
 
*Mått 
1: Sitthöjd (sätesmuskel – ovansida huvud)  
2: Ögonhöjd (sätesmuskel – ögon) 
3: Benlängd (sätesmuskel – knä) 
4: Knähöjd (fot – knä) 
5: Total kroppslängd 
6: Axelbredd 
 

Genomförande 
Testet genomförs med avseende på framför allt avstånd till pedaler i samverkan med 
möjlighet till god sikt och bra sittkomfort (ha detta i åtanke vid frågeställningar). Syftet med 
testet är att kontrollera behov av olika reglage, framförallt reglage som ändrar sitsens position 
framåt/bakåt och vinkel. Inför varje position bör testpersonen ställa in stolen i höjdled så att 
han/hon sitter bra. 
 

 



Bilaga 2 – Användartest 
2(3) 

 
TESTPERSON 1: 
 
Position Uppgift Kommentar 
1. Periskop Reglera stol framåt 

/bakåt 
 
 
 
 

- Längst bak medger bra läge för ben 
- Behöver vinkla fram ryggstödet några cm 
 
(Bild 1 visar testpersonen sittandes med 
upphöjda pedaler) 
 

 Reglera vinkel på sits 
 
 
 

- Relativt plan vinkel på sits (Bild 1) 
- Ger bra stöd för ben 
- Når pedalerna utan problem 

 Greppa styrdon 
 
 

- Behöver flytta styrdonet närmare kroppen 
(Bild 2) 
- Dock inga problem 
 

2. Uppluckat Reglera stol framåt 
/bakåt 

- Längst bak medger bra läge för ben 
- Svårt att hitta reglage för höja/sänka stolen. 
Även svårt att lyfta sig själv uppåt. 
 

 Reglera vinkel på sits 
 
 
 
 

- Negativ lutning (neråt) medger bra 
sittkomfort.  
- Ansträngande att ändra då sätet varit lutat 
uppåt 

 Greppa styrdon 
 
 

- Trots att styrdonet lyfts uppåt så kommer det 
för nära benen (Bild 3) 

3. Stående Nedfälld sits - Vid uppstigning vrider testpersonen knäet för 
att inte slå i styrdonet 
- Fotstödet fungerar bra 
- Testpersonen kliver EJ på sitsen  
 

 Uppfälld sits 
 

- Inga problem 
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TESTPERSON 2: 
 
Position Uppgift Kommentar 
1. Periskop Reglera stol framåt 

/bakåt 
 

- Längst bak medger bra läge för ben 
 

 Reglera vinkel på sits 
 
 
 
 
 
 

- Maximal vinkel uppåt ger bra stöd för låren 
- Ansträngande att reglera stolen till max 
lutning (tar tid och kraft) 
- Den kraftiga lutningen gör att sittkomfort 
försämras (måste böja rygg och nacke) 
- Vinklas sitsen nedåt blir komfort för rygg och 
nacke bättre (Bild 4) men stödet för benen 
sämre (detta problem löstes med en kudde 
under låren) 
 

 Greppa styrdon 
 
 
 

- Bra nivå med styrdonet högt upp 
- Reglerbarheten på styrdonet tillfredsställande 

2. Uppluckat Reglera stol framåt 
/bakåt 

- Stolen behålls längst bak 
- Svårt att hitta reglage för höja/sänka stolen 
 

 Reglera vinkel på sits 
 
 

- Relativt plan vinkel på sitsen medger god 
komfort 

 Greppa styrdon 
 
 

- Styrdonet tar i periskopet vid optimalt läge 

3. Stående Nedfälld sits 
 
 
 
 

- Lätt att stiga ur (inget behov av att trampa på 
sätet) 
- Svårt att klättra ner då foten fastnar mellan 
stol och pedalställ 

 Uppfälld sits - Väldigt lätt att kliva ur (fotstödet används ej 
då testpersonen endast häver sig upp med 
armarna) 
- Lätt att kliva ner, fotstödet bra placerat 
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Benämning Ant Valuta Pris i utl.valuta tot per artikel
Säkerhetsbälte 1 EUR 102,89
Lagerbussn 45/50x40 4 EUR 16,28
Lagerbussn 12/14x15 2 EUR 0,7
Lagerbussn 12/14x20 1 EUR 0,24
    EUR 120,11
        
Skenstyrning L=1047mm 1 SEK 2400,09
Kugghjulspar koniskt 2 SEK 1300,18
Överdr.klädsel sits 1 SEK 900
Överdr.klädsel ryggstöd 1 SEK 900
Dämpare 2 SEK 736
Aluminium SAPA 7011 140x7 9,5 SEK 686,375
Alu.profil köp 1,35 SEK 675,1215
Lagerbussning,12/14X10 4 SEK 660
Kraftfjäder b=40 46/58.6 4 SEK 538,8
Överdr.klädsel svankstöd 1 SEK 300
Överdr.klädsel nackstöd 1 SEK 300
Lagerbussning 20/32x45 me 1 SEK 250,09
Axel 1 SEK 190,09
Ram 1 SEK 175,09
Ledlager 10/19x9 utan tät 2 SEK 131,88
AL. 4120-14 T=3    (2000x 3,85 SEK 128,59
Gängad stång, TR16x4 0,24 SEK 99,6
Brons 5640-15(JM5)D=26 0,96 SEK 91,2864
Wire stol 1 SEK 67,98
Gaffellänk med ES-bult 5X 4 SEK 56,8
Pansarplåt T= 6 * (4700x1 2,8 SEK 55,972
Rödm. 5204-15 D=46 (K14) 0,72 SEK 45,18
Stål S355J2+N T=30*(6000x 4,3 SEK 44,806
Handtag 1 SEK 42,39
Klammer RSGU 22/22 8 SEK 40,64
Stål 2333-02VKT=1,5(2500x 0,92 SEK 33,0924
AL. 4212-06 40x80 (JS15) 0,8 SEK 29,6
AL 4212-06 T=25 (2020X102 0,6 SEK 29,52
MELC6S 8X20 10.9 sexk.hål 8 SEK 28
Stål EN 10025 S355JR D=50 2 SEK 26,46
AL 4212-06 T=15    (2500x 0,6 SEK 25,2
Gaffel ghö (G 8X16 DIN 71 2 SEK 24,26
TRYCKFJ 9.25/6.75X1.25 L= 1 SEK 24
Stål 2225-05 D=25,0 (+-0, 1,3 SEK 21,528
CBH 8X20 FZB    (SS-ISO 2 3 SEK 20,22
AL.EN AW-6082 T6 d=50 0,52 SEK 19,24
AL 4212-06 T=6   (2000x10 0,36 SEK 16,632
Svetsskruv M8x20 6 SEK 16,32
S420MC+opt.5 T=12*(3000x1 1,82 SEK 16,289
Gaffelbult (ESN 01 8X16) 2 SEK 15,4
CBH 10X30 FZB   (SS-ISO 2 2 SEK 15
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Stål 2225-05 D=22 (+-0,5) 0,9 SEK 14,904
K6S 10x20  10.9 svartkrom 2 SEK 12,4
Stål2333-02VKT=1,25(2500x 0,3 SEK 11,076
AL 4212-06 T=20  (2500x12 0,25 SEK 10,5
Domex 650 MCE T=5 1500x30 1,2 SEK 10,464
Stål EN 10025 S355JR D=25 0,72 SEK 9,5256
Stål 2225-05 D=16 (+-0,3) 0,4 SEK 9,492
Stål 2333-02VKT=2,5(2500x 0,26 SEK 9,3522
S 420 MC +opt.5 T=6(3000x 0,94 SEK 8,46
FRP 8X40 A2 1 SEK 8,4
AL. 4120-14 T=2    (2000x 0,25 SEK 8,35
CPK 10x90 1 SEK 8,09
Stål 2333-02 VK T=1(2500x 0,2 SEK 7,384
Stål WELDOX700D T=16(6000 0,6 SEK 7,38
Stål 2333-02 SL D=25 h11 0,13 SEK 7,2176
Sexk.hålskruv MELC6S 6X16 2 SEK 7,2
Stål 2225-05 D=30 (+-0,4) 0,4 SEK 6,624
Stål 2134-01 T=20*(5000x2 0,8 SEK 5,8
Tryckfjäder 11.0/9.0x1.0 1 SEK 5,5
S 420 MC +opt.5 T=5(3000x 0,6 SEK 5,49
Tallriksfjäder 24,5/14,3x 2 SEK 5,14
Stål 2333-02 SL D=16 H11 0,095 SEK 5,0084
Tryckfj. 6.75/9.25x1.25L= 1 SEK 5
Stål 2225-05 D=35 (+-0,4) 0,3 SEK 4,968
DOMEX 650MCE T=4 1500X300 0,55 SEK 4,8455
Stål 2172-06 D=12 (h10) 0,36 SEK 4,7736
Stål EN 10025 S355JR D=16 0,48 SEK 4,3056
Stål 2333-02 SL D=6  H11 0,07 SEK 3,9704
M6MF 8 -8 fzb med plastin 18 SEK 3,96
Spännstift 8x22 rf 1 SEK 3,5
Spännstift, 3x14 rf 1 SEK 3,18
Sexkantshålskruv K6S 5x10 6 SEK 3
MF6S 10X35 -10.9 FZB. 2 SEK 3
M6SF 6x16 8,8 fzb 16 SEK 2,88
MKM 8 -8 FZB  (SMS 2179) 2 SEK 2,68
MF6S 8x20 10.9 fzb 5 SEK 2,45
MF6S 6X12 -10.9 FZB (DIN 10 SEK 2,3
M6SF 8x16 -8.8 FZB 7 SEK 2,24
AL.EN AW-6082 T6 d=20 0,06 SEK 2,22
Distansbricka,12x18x0.3 4 SEK 2,18
S 420 MC +opt.5 T=4(3000x 0,27 SEK 2,0763
MF6S 10X25 -10.9 FZB. 2 SEK 1,88
K6S 8x16  10.9 svartkrom. 4 SEK 1,72
Spårring SgA 8 rf 3 SEK 1,62
Distansbricka 45X55X0.3 4 SEK 1,6
Stål EN 10025 S355JR D=20 0,12 SEK 1,5876
MF6S 6X25 -10.9 FZB(DIN 7 4 SEK 1,52
Fjädrande rörpinne,FRP 4X 1 SEK 1,38
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MC6S 8X22 -8.8 FZB (EJ ST 4 SEK 1,16
MF6S 6X16 -10.9 FZB (DIN 4 SEK 1,05
M6SF 8x40 8,8 fxb 2 SEK 0,96
MF6S 5X10  -A2 70 2 SEK 0,88
EN 10130 DC01Am(2500x1250 0,09 SEK 0,855
M6M 5 -A4       (SS-ISO 4 6 SEK 0,84
M6SF 8X25 -8.8 FZB(DIN 69 2 SEK 0,8
MC6S 4x30 -8.8 fzb (SS-IS 4 SEK 0,8
M6MF 10 -8 fzb plastinsat 2 SEK 0,72
Stål 2333-02 VK T=2(2500x 0,02 SEK 0,7194
MC6S 5x16 -8.8 FZB (SS-IS 4 SEK 0,64
MC6S 5X25 -8.8 FZB (SS-IS 3 SEK 0,5355
Rödm. 5204-15 D=16 (K14) 0,01 SEK 0,456
NYLOC -M6M 5 -A4-70  (DIN 2 SEK 0,44
Stålkula 7,938 (5/16) 1 SEK 0,43
Distansbricka 8x14x1.0 (D 1 SEK 0,378
MF6S 6x20 10.9 fzb 1 SEK 0,324
M6M 10 -8 FZB (SS-ISO 403 2 SEK 0,32
M6SF 6X25 -8.8 FZB 1 SEK 0,23
SP 2x12   fz   (SMS 66) 3 SEK 0,21
MC6S 5X12 -8.8 FZB (SS-IS 1 SEK 0,16
BRB 10X18 FZB    (SS 70) 2 SEK 0,16
SP 2X20   FZ   (SMS 66) 2 SEK 0,12
SP 2,5X20 FZ   (SMS 66) 2 SEK 0,12
BRB 8,4X16 FZB   (SS 3576 3 SEK 0,12
M6M 5 -8 FZB  (SS-ISO 403 1 SEK 0,02
    SEK 11449,765
        
      Totalbelopp
    EUR 120,11
    SEK 11449,765
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