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Abstract 

This is a bachelor degree project in Industrial design engineering at Luleå University of Technology. 
It has been carried out at the request of Nevo Maskin AB, a company that performs service and 
repairs on heavy construction equipment. The project has been executed in collaboration with 
Sigma Industry East North in Luleå.

The purpose of this project is to improve and simplify the work with a Trackpress. The work 
process must be made safe, mobile and ergonomic for the user. The Trackpress is a tool that is used 
for dismantling and replacing the master pin in the link of the caterpillar chain on excavators. The 
project covers the middle segment of excavators which means excavators between 12 to 45 tons 
and this is the most common segment of excavators repaired by Nevo Maskin AB.

The Trackpress tool used by Nevo Maskin AB consists of three parts: a frame that is placed over the 
caterpillar chain, a hydraulic cylinder that expands by compressed air and a compressor that controls 
the compressed air. Supplementary parts are needed between the link and cylinder in order for it to 
reach the master pin, here they use whatever they have in reach. The exciting Trackpress weighs 86 
kgs and cannot be lifted by one sole person, a lifting device must be used. Sometimes two people 
lifts it but this is not to recommend because of the great risk of injuries.

To improve the Trackpress the project has been carried out through a design process with five 
phases of planning, feasibility study, literature study, ideation and detail development to develop a 
concept. in one of the phases, Ideation, we have worked with workshops where the members draw, 
discuss, and write down all the ideas generated. By using different methods and groups of people 
in the workshops we got different angles and points of view on the problem. Furthermore we have 
done field trips, user studies, interviews market research and creative methods to develop a concept 
that was drawn in NX and Inventor.

The final concept consists of three parts, a frame constructed by two parallel steel plates with 
another plate in the rear, a jack for positioning the cylinder, which is placed on top of the jack and 
between the parallel plates and a additional part for centering the tool over the chain. In the bottom 
there are two rails that keep the jack in place. A concept for transporting the tool has been left for 
future development.

The concept idea gives the user safer handling of the tool and a more ergonomic way of working 
with it. The weight and the material consumtion has been reduced. This improvement also reduces 
de production cost whitch gives the company an advantage against other competitors in the same 
segment.

Keywords:  Industrial design engineering, Master pin pusher, Construction, Product development, 
Ergonomics, Nevo Maskin AB
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Sammanfattning

Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Teknisk design vid Luleå Tekniska Universitet. 
Arbetet har genomförts på uppdrag av Nevo Maskin AB som är en företag som utför reparationer 
och service av entreprenadmaskiner. Detta produktutvecklingsprojekt har genomförts i samarbete 
med Sigma Industry East North.

Syftet med detta projekt är att förbättra och förenkla arbetet med en Trackpress. Arbetet ska göras 
säkrare, mobilt och mer ergonomiskt för användaren. En Trackpress används för att demontera och 
byta masterpinne i länken på larvkedjan på en grävmaskin. Detta arbete behandlar mellansegmentet 
(12-45 ton) av grävmaskiner.

Verktyget som används på Nevo Maskin består av tre huvudsakliga delar: en bygel som läggs 
ovanpå bandet, en cylinder som expanderar med hjälp av tryckluft och en kompressor som styr 
tryckluften. Kompletterande delar måste användas mellan länken och cylindern för att den ska nå 
att pressa ut masterpinnen på länken. Verktyget väger 86 kg och kan inte hanteras av en person, 
utan ett lyfthjälpmedel måste användas. Ibland lyfts verktyget av två personer, men detta är ytterst 
oergonomiskt och medför stora risker för arbetsskador. 

För att förbättra detta verktyg har vi arbetat efter en designprocess där faser med förstudie, 
litteraturstudie, idéarbete och detaljutveckling genomförts för att utveckla ett koncept. I designprocessen 
som används i det här projektet är en av faserna idéarbete, där vi använt oss av workshops där 
medlemmarna skissar, diskuterar och skriver ned idéer som kommer fram. Genom att använda oss av 
olika metoder och olika grupper av människor i våra workshops kunde vi få flera infallsvinklar på 
problemet. Vidare har vi inom de olika faserna genomfört studiebesök, användarstudier, intervjuer, 
marknadsundersökning och kreativa metoder för att arbeta fram ett koncept som ritades upp i NX 
och Inventor. 

Resultatet är ett utvecklat verktyg kallat Masterpusher som består av tre delar. En ram uppbyggd 
av två parallella plåtar, med en platta baktill där cylindern placeras mellan de två sidoplåtarna, en 
domkraft för positionering av hydraulcylindern i höjdled och en insats för centrering av verktyget. 
I botten på ramen finns två skenor för att cylindern och domkraften inte inte ska falla ned.
Ett kompletterande koncept för förflyttning och transport har rekommenderats för vidareutveckling.

Konceptet medger säkrare hantering och mer ergonomiskt arbetssätt. Vikten har reducerats och 
materialåtgången minskats. Förbättringen innebär även en minskad produktionskostnad vilket bidrar 
till en konkurrensfördel jämfört med de konkurrenter som finns idag.

Nyckelord:  Industridesign, Teknisk design, Konstruktion, Master pin pusher, Produktutveckling,  
Ergonomi, Nevo Maskin AB
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1. Inledning 

Den här rapporten behandlar ett examensarbete som 
motsvarar 15 hp och 10 veckors heltidsarbete. Detta 
produktutvecklingsprojekt har genomförts med Nevo 
Maskin AB som uppdragsgivare och Sigma Industry 
East North som extern samarbetspartner.

1.1 BAKGRUND
Nevo Maskin AB, i den här rapporten även 
kallat Nevo,  är ett företag i Gammelstad som 
tillhandahåller reservdelar, service och utför 
reparationer på entreprenadmaskiner. De har även 
egen tillverkning av hydraulcylindrar och har kunder 
främst i Norrbotten men även övriga Norden.  
Projektet grundar sig i Nevo Maskin ABs behov att 
kunna tillhandahålla förstklassig service även ute i 
fält. Vid service eller reparation av larvkedjorna på 
grävmaskiner där kedjan måste tas lös eller länkar 
bytas ut använder de ett pressverktyg. Det verktyg de 
använder idag har de själva tillverkat men de vill kunna 
utföra den här typen av arbete på ett smidigare sätt ute 
i fält.

1.2 INTRESSENTER
De primära intressenterna är Nevo Maskin AB 
och mekanikerna i företaget. Då de idag även hyr 
ut verktyget till andra företag i branschen kommer 
utvecklingen av Trackpressen att gynna andra aktörer i 
samma bransch både i Sverige och globalt. Målgruppen 
är vald på grund av att det är Nevo Maskin AB och 
mekanikerna i företaget som upplever att arbetet idag 
är för krångligt och kostsamt.

1.3 SYFTE OCH MÅL
Syftet med detta arbeta examensarbetet är att visa 
hur kunskap inom teknisk design kan implemeterats 
i ett projekt mot en uppdragsgivare. Syftet är även 
att vidareutveckla en befintligt produkt för att göra 
den konurrenskraftig och kostnadseffektiv på dagens 
marknad.

Målet är att genom litteratur- och användarstudier om 
design, konstruktion och riktlinjer för maskiner och 
verktyg ta fram en lösning som gör att verktyget på 
ett säkert och ergonomiskt sätt kan användas ute i fält.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
• Vilka typer av verktyg finns idag för att 

demontera en masterpinne ur larvkedjor?
• Hur fungerar de vanligaste modellerna och hur 

används verktyget idag?
• Vilka nackdelar upplever användarna med dagens 

sätt att demontera en masterpinne?
• Hur ska masterpinnen demonteras på ett  

ergonomiskt sätt? 
• Hur ska verktyget designas för att medge ett 

säkert och ergonomiskt arbetssätt? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet är tidsbegränsat till tio veckors heltidsarbete. 
Totalt 800h. Arbetet begränsas och avgränsas efter 
benchmarking och fältstudie. 

• Beräkningar begränsas på grund av tidsaspekten 
till FEM-analyser i CAD.

• Arbetet begränsas till grävmaskiner som väger 12-
45 ton eftersom de är de vanligaste som repareras 
av Nevo Maskin AB.

• På grund av tidsbegränsning kommer inte en fullt 
utvecklad produkt tillverkas.

1.6 RAPPORTENS ÖVERSIKT
Den här rapporten är indelad i kapitel, första 
kapitlet behandlar bakgrunden till projektet, vem 
uppdragsgivaren är och hur det ser ut idag. Kapitlet 
som följer är kontextkapitlet där vi på ett utförligt sätt 
går igenom hur verktyget fungerar idag, hur arbetet 
genomförs och vad som krävs av användaren. 
För att ett designprojekt ska genomföras på ett 
vetenskapligt sätt behövs en bas av designteorier, 
ergonomi och andra föreskrifter, dessa behandlas i 
kapitel nummer tre. I kapitlet som heter metod berättar 
vi hur vi har genomfört projektet, vilka metoder vi har 
använt och vad varje delmoment har resulterat i.
I resultatkapitlet redovisas slutresultatet och dess 
funktioner med bild och text för att läsaren ska få en 
klar uppfattning av vad arbetet resulterat i.
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2. Kontext 

I det här kapitlet beskrivs hur arbetet med pressverktyget  
hos Nevo Maskin bedrivs idag. Vi beskriver hur arbetet 
med en trackpress genomförs, hur det upplevs och vilka 
alternativ som finns på dagens marknad. 

2.1 NULÄGESANALYS
Nevos pressverktyg består av tre huvudsakliga delar: 
en bygel som läggs ovanpå bandet, en cylinder som 
expanderar med hjälp av tryckluft och en kompressor 
som styr tryckluften. Kompletterande delar måste 
användas mellan länken och cylindern för att den ska 
nå att pressa ut masterpinnen. Detta eftersom bygeln är 
för lång för att kunna hantera alla storlekar på larvband.
Verktyget väger idag 86 kg vilket är för mycket för 
att en person ska kunna hantera den och det är för 
många lösa delar att hållas på plats utan medhjälpare. 
Användaren riskerar bland annat att klämma sina 
fingrar eller tappa verktyget om hen är oförsiktig eller 
stressad. Den är idag även på grund av sin vikt otymplig 
att ha med i fältarbete. 

En larvgående grävmaskin är en maskin som istället 
för hjul har larvband på vardera sida för att ta sig fram. 
Dessa larvband består av en kedja och larvplattor 
som är fastbultade på kedjan. Kedjan löper över en 
drivkrans och ett ledarhjul ungefär som kedjan på en 

cykel. Larvkedjorna består av flera ihopmonterade 
länkar som hålls ihop med hjälp av masterpinnar. En 
fristående länk och masterpinne visas i figur 3. 

Vid reparation eller byte av hela larvkedjan eller delar 
av den behöver masterpinnen tas lös. För att göra det 
krävs mycket kraft om masterpinnen sitter hårt fast.
Är det en lite mindre kedja används utöver 
pressverktyget även ett förlängningsdon för att minska 
inbyggnadsmåttet i verktyget. För att sätta verktyget på 
plats  måste ett lyfthjälpmedel användas då verktyget 
väger för mycket. Ibland lyfts verktyget av två personer 
men detta är ytterst oergonomiskt och medför risker 
för arbetsskador.
Vid fältstudien i Nevos verkstad användes en travers 
för att lyfta verktyget på plats. När Nevo använder 
verktyget ute i fält använder de antingen handkraft eller 
om det finns en grävmaskin, truck, kran eller liknande 
tillgänglig för att lyfta verktyget på plats.

För att verktyget sedan ska sitta fast och inte röra sig 
under arbetet måste det spännas fast i kedjan ordentligt. 
Figur 4 visar hur verktyget är fastspänt för att inte 

Figur 1. Översikt över Nevo Maskin ABs pressverktyg.

Figur 2. Närbild på larvband och kedja.

Figur 3. Länk och masterpinne.
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falla av. Det är kritiskt att verktyget inte rör sig när 
masterpinnen börjar pressas ut då det kan sprätta lös 
delar och utgöra en fara för operatören. 

2.1.1 HUR GÅR DET TILL?

Tillvägagångssättet för att ta loss en masterpinne kan 
skilja sig från person till person, här beskrivs hur Nevo 
arbetar för att lossa masterpinnen.

Det första steget är att montera bygeln på bandet. Detta 
görs med hjälp av en kran, truck eller något annat typ 
av lyfthjälpmedel. Det andra steget är att spänna fast 
verktyget på larvkedjan för att det inte ska lossna under 
arbetet.  När bygeln är på plats sätts cylindern på plats 
på undersidan av bygeln. Det här steget görs ofta på 
ett oregonomiskt sätt då användaren både böjer och 

vrider ryggen. 
För att få pressen på rätt höjd så att cylindern kan 
pressa rakt nyttjar Nevo Maskin AB larvplattor, som 
skruvats lös från larvbandet, se figur 4. När allt är 
monterat kopplas tryckluftslangen in i cylindern. En 
dubbelkoll att allt är på plats görs och sedan börjar 
själva pressarbetet. 
Figur 5 visar hur cylindern pressar mot masterpinnen. 

Ibland händer det att pinnen inte rör sig med enbart 
presskraften då är ett trick att använda en gasbrännare 
för att värma läget runt pressytan, det gör att stålet 
utvidgas och pinnen kan lossa snabbare. 

2.1.2 BENCHMARKING

Via benchmarkingen fann vi att utöver marknaden i 
Asien, där det var svårt att få fram konkret information, 

Figur 6. Lossning av masterpinne med slägga.
Figur 4. Pressverktyget monterat på en larvkedja.

Figur 5. Cylinder som pressar emot masterpinne.
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att i Europa/Nordamerika finns tre större tillverkare 
av dagens verktyg. De tre är Hems ltd i Storbrittanien, 
WTC i USA och Tracbuster i Canada. För att få lite 
utförligare information än vad som erbjuds på nätet 
fick vi hjälp av Nevo Maskin AB att begära offerter 
från dessa tre tillverkare. I offerterna fanns mått, pris 
och leveranstid av verktyget. Ur benchmarkingen fann 
vi kunskap om hur dessa portabla pressar används idag 
och vilka krafter, vikt och verktyg som används vid 
montering och demontering av masterpinne i fält.
De portabla pressar vi undersökt avser modeller med 
en presskraft på upp till 150 ton. Modellerna anses 
vara portabla men väger alla över 200 kg. En detaljerad 
beskrivning av dessa modeller ses i bilaga 1. 

Tillverkare av grävmaskiner har i vissa fall egna pressar 
men dessa är stationära eller avsedda för de allra största 
grävmaskinerna vilka ligger utanför det undersökta 
segmentet. Mindre serviceverkstäder och privata 
maskinägare har ofta inte tillgång till ett pressverktyg 
utan använder mindre ergonomiska arbetsstätt, till 
exempel slägga och dorn som innebär att de slår ut 
masterpinnen med handkraft efter att ha värmt länken. 

2.1.3 STUDIEBESÖK

För att få mer ingående information om hur arbetet går 
till hos företaget genomfördes studiebesök. Resultatet 
av studiebesöken hos Nevo Maskin AB kan ses i den 
här filmen: 

Filmen används även senare i projektet. 
Under besöket genomfördes en intervju med 
användare, där intervjuobjektet fick svara på frågor om 
verktyget, hur arbetet genomförs, vilka problem som 
kan upppstå och vilka funktioner användaren önskar 
och har som krav för verktyget. Frågorna som ställdes 
och vad intervjupersonen svarade kan läsas i bilaga 2. 
Kravlistan som framställdes efter studiebesöket kan 
läsas i bilaga 3.

Figur 7. Översikt över kraven från förstudien.
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3. Teori

Det här avsnittet behandlar teorier och forskning inom 
Human centered design, ergonomi, maskindirektivet, risk 
och säkerhet. Dessa ämnen är relevanta för projektet och 
utgör grunden för hela arbetet.

3.1 INDUSTRIELL DESIGN
Den industriella revolutionen som inleddes under sena 
1700-talet var starten på ett nytt sätt att producera. 
Massproduktionen bidrog till att produktion för 
funktion som tidigare varit fokus nu behövde anpassas 
efter det stora produktflödet för att öka försäljning till 
den stora massan. Den goda smaken blev grunden för 
den industriella konsten med start under industrialismen 
(Herbert, 1935).

Begreppet Industriell design kom till Sverige under 
1940-talet men härstammar från USA där det ansågs 
vara ett sätt att förbättra industrin och försköna 
produkter för att öka försäljningen (Johannesson 
et al. 2004). Konst och form har dock varit en del i 
industriella sammanhang långt före detta, som tidigare 
nämnts och redan i antikens Grekland betraktades 
konst som en teknik och därav konstnärer som tekniker 
(Brunnström, 1997). 

3.1.1 PROCESSER

För att kunna lösa ett problem måste det finnas en 
förståelse för vad själva problemet är. Flera företag 
specialiserade sig på detta och utformade speciella 
arbetssätt för att lära känna sin målgrupp och förbättra 
produkter. Bland annat IDEO, som startades i Palo 
Alto på 80-talet av Tom Kelley (Kelley et al. 2001). 
Inom designarbete och designens helhet finns en 
kommunikativ, ergonomisk och teknisk helhet, figur 9 
illusterar detta(Monö, 1997). 
• Ergonomiska delen ska hela tiden anpassa designen 

på produkten till människans fysiska förutsättningar 
medans den tekniska står för produktens tekniska 
konstruktion, funktion och produktion.

• Kommunikativa delen ska symbolisera produktens 
kommunikation med människan.

Figur 9. Designtriangeln enligt Monö.

Figur 8. Översikt av  teoriavsnittet. 
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Enligt Brunnström (1997)  så ändrades synen på 
industridesign enligt Ergonomi Design Gruppens 
11-punktsprogram:
• Kunskapsläge i teori och praktik
• Befintliga maskiner analyseras
• Detaljstudier av yrkesmän och maskiner
• Ergonomiska krav specificeras
• Experimentmodeller utvecklas
• Yrkesarbetare testar modellerna
• Kritik och synpunkter från yrkesarbetare
• Nya modifierade modeller tillverkas
• Yrkesarbetare testar de modifierade modellerna
• Modeller utvecklas till prototyper
• Underlag för konstruktion och marknadsföring

Ergonomi Design Gruppen var en sammanslagning 
av två företag, Ergonomi Design och Designgruppen 
som grundades 1979 i Stockholm (Brunnström, 
1997, Veryday, 2019). Ergonomi Design Gruppens 
vetenskapliga metoder, med olika varianter och 
alternativ, lärs idag ut på de flesta universitet som har 
industridesign i sin utbildningsplan som villkor för 
ett gott resultat. Modernare designprocesser bygger 
i grunden på samma sak men har blivit omarbetade 
för att vara mer fria för kreativitet. Exempelvis IDEOs 
metoder för Human Centered Design (IDEO.org, 
2018).

3.1.2 QFD

En metod som är användbar under förstudien är QFD, 
Quality function Deployment (Johansson, Persson, 
Pettersson, 2004) då metoden tar upp viktiga aspekter 
vad gäller konkurrenter och kundkrav som bör tas i 
beaktande under det fortsatta utvecklingsarbetet. Den 
har fyra stycken steg som omfattar:
• Marknadsundersökning 
• Konkurrentanalys, hur gör konkurrenter? 
• Kundkrav/önskemål/förväntningar från 

kundsegment, denna information kan man sedan 
sammanställa i en viktningstabell eller matris och 
arbeta efter frågeställningar som: 

• Produktparametrar, hur uppfylls kundens krav 
och önskemål?

3.2  HUMAN CENTERED DESIGN
Human centered design (HCD) utgår från människan, 
genom hela designprocessen finns människan och 
användaren i fokus. Metoden bygger på att förstå 
människan och användaren genom att fokusera på de 
behov och förmågor användaren av produkten har 
(Norman, 2014). Frågor som vilka är det, vad vill de 
ha och hur beter de sig, behöver ställas i den ingående 

fasen för att få förståelse för problemet. Human 
centered design kan blandas ihop med User centered 
design men human centered design är en utveckling 
som har ett vidare perspektiv. Genom att använda 
Human centered design begränsas inte området i 
inledningsfasen. Human centered design uppmanar till 
att testa idéer under hela processen då grunden i HCD 
är att göra experiment, prototyper och testa dem. En 
viktig del är även att våga misslyckas (IDEO.org, 2015).

3.3 ERGONOMI
Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo som 
betyder arbete och nomos som betyder lagar. Området 
behandlar hur interaktionen mellan arbete och 
system kan göras så smidig som möjligt utefter fysiska 
begränsningar, behov och förmågor (IEA, 2018)

Inom ergonomin finns olika områden. Kognitiv 
ergonomi tar upp hur människans mentala del fungerar, 
så som minne uppfattningsförmåga, interaktionen 
mellan människa och maskin eller andra system och 
förmågan att fatta snabba beslut. Fysisk ergonomi 
behandlar människans anatomi, kroppsliga mått och 
rörelser, exempelvis hur muskler och skelett påverkas 
beroende på arbetsställning, fysiska begränsningar och 
arbetsplatsutformning (Boghart et. al, 2008). Inom 
detta område används biomekaniska analyser för att 
analysera och utvärdera belastningar på kroppen vid 
manuellt arbete. Situationer där detta är relevant är 
arbetsuppgifter med inslag av tunga lyft, slag, skjuta, 
bära och stöt.

Det finns en uppdelning gällande begrepp för fysisk 
belastning på kroppen. De delas in i helkropps 
belastning eller lokal belastning. De olika begreppen 
skiljer sig åt beroende var belastningen sker. Lokal 
belastning inträffar oftast på de övre extremiteterna 
som avgränsning medans helkropps belastning påverkar 
kroppen i helhet(Boghart et al. 2008).

Tungt fysiskt arbete har enligt Arbetsmiljöverket i 
Sverige som rekommendation att inte  överstiga 35% 
av personens maximala fysiska kapacitet under en 
arbetsdag, vid kontinuerligt arbete. Optimalt är att 
tunga arbetsuppgifter varvas med lättare för att minska 
risken för slitage.

Att anpassa produkten till människokroppens olika 
förutsättningar minskar risken för skador. Vid arbete 
som kräver muskelkraft påverkas den kraft som kan 
utvecklas mer av kroppsställning än den individuella 
muskelförmågan (Boghart et al. 2008). Föremål för 
arbete som kräver kraft bör placeras under armbågshöjd 
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för att människan ska kunna utöva arbetet med mindre 
risk för skador. Om lyft måste utföras är det viktigt 
att detta görs korrekt för att inte riskera skador på 
exempelvis rygg (Boghart et al. 2008). 

3.3.1 ANTROPOMETRI

Antropometri är läran om människokroppens 
måttförhållanden (NE.se, 2018). Vid utformning av 
nya produkter måste människans välbefinnande vara 
centralt. I dag utformas många produkter med hög 
flexibilitet för att passa så många användare som möjligt.

Antropometrin ingår i området fysisk ergonomi då 
den redogör mått, storlek, arbetsförmåga och styrka 
hos människor. Antropometri är användbart vid 
utveckling av produkter och miljöer för att kunna 
matcha användarens fysiska krav som utgår från en 
kravspecifikation förhållandevis mot den målgrupp som 
ska nyttja produkten. Alla människor har varierande 
proportioner och är uppbyggda på olika sätt. Med 
varierande proportiner menas att alla har olika längd, 
styrka och fysisk kapacitet (Boghart et al. 2008). Därför 
är det viktigt att alltid ha i åtanke vilken målgrupp man 
riktar produkten till vid utveckling då produkten ska 
tillfredsställa användarnas behov.

Detta stämmer väl överens med human centered 
design där design och utforming sker med människan 
i fokus (IDEO.org, 2015). Detta är viktigt också i 
jämställdhetssyfte då även personer som är mindre och 
fysiskt svagare ska kunna utföra olika typer av arbeten 
(Högskolan i Skövde, 2018).

3.3.2 VIKT

Enligt arbetsmiljöverket (AFS 2012:2, 2018) ska lyft 
tyngre än 25 kg undvikas. Om upprepade lyft behöver 
göras så är gränsen 15 kg om lyftet sker nära kroppen. 
Utöver detta bör lyfthjälp användas i så stor utsträckning 
som möjligt.

Vikten för ett verktyg bör principiellt vara så lätt 
som möjligt för att minska belastningen på kroppen. 
Detta kan frångås om vikten på verktyget påverkar 
funktionen. Kan inte vikten göras så liten att verktyget 
klarar föreskrifterna bör ett hjälpverktyg användas, 
exempelvis en truck, kran eller annat lyftdon (AFS 
2012:2, 2018). Vikten på dagens pressverktyg hos Nevo 
är 86 kg och bör således inte lyftas utan hjälpmedel.

3.4 MASKINER
Arbetsmiljöverket har fastställt direktiv för maskiner, 
dess användare och producenter för att minska risken 

för olyckor och säkerställa att miljökrav och lagar följs. 
Delar av dessa riktlinjer som är relevanta för det här 
projektet presenteras i det här avsnittet.

3.4.1 VAD ÄR EN MASKIN?

Enligt maskindirektivet (AFS 2008:3, 2018) är en 
maskin en enhet sammansatt av en eller flera rörliga 
delar där en eller flera energikällor driver enheten. 
Energikällorna kan vara en elektrisk motor med 
egen energi, tryckluft eller batteri, mekanisk energi 
från någon annan källa eller naturlig energi som luft 
eller vindkraft. En apparat kan inte definieras som en 
maskin om den drivs av en direkt kraft, exempelvis 
en människa eller ett djur eftersom apparaten då slutar 
fungera så fort kraften tas bort.

En delvis fullbordad maskin är en maskin som inte kan 
definieras som en enskild maskin utan utgör en del i 
ett montage av flera enheter som tillsammans bildar en 
maskin. För dessa fall finns speciella föreskrifter. Det 
gäller då att för den delvis fullbordade maskinen att 
det från tillverkaren finns en försäkran där det tydligt 
framgår vilka krav ur maskindirektivet som är uppfyllda. 
Används den delvis fullbordade maskinen för att sättas 
ihop med andra delar eller delvis fullbordade maskiner 
till en enligt direktivets definition ny maskin måste 
tillverkaren upprätta ett dokument för tillverkningen 
av den nya maskinen. Den måste även CE-märkas. 
Detta innebär att den nya maskinen måste uppfylla 
maskindirektivets krav för hälsa och säkerhet (AFS 
2008:3, 2018).

3.5 MÄNNISKA-MASKIN INTERAKTION
När maskiner designas är det viktigt att det blir 
enkelt att interagera med dem. Norman (2002) tar 
upp in sin bok The design of everyday things att 
användarcentrerad design fokuserar på användaren och 
användarens behov. Fokus ligger på att produkter som 
tas fram ska vara lätta att förstå och lätta att använda. 
Systemet eller maskinen ska förmedla all information 
som är nödvändig för att användaren ska kunna utföra 
uppgiften produkten är ämnad för. Genom feedback 
får användaren hjälp vid användningen av produkten 
och får på så sätt lättare att lära sig och komma ihåg 
hur produkten ska användas igen. Norman (2002) tar 
upp sju punkter som kan vara bra att komma ihåg vid 
design av maskiner för användning av människan:
• Använd kunskap från både världen och hjärnan. 
• Förenkla uppgiften. 
• Öka visibiliteten genom att sammanlänka 

utförande och utvärdering. 
• En korrekt mappning över problemet är viktig se 
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över begränsningarna.
• Designa för att tillåta fel. 
• Om allt ovan skulle misslyckas så bör 

standardisering användas. 

3.5.1 SEMIOTIK OCH GESTALT

Semiotik och gestalt handlar om kommunikation 
på olika sätt där egenskaper, uttryck, uppmaningar 
beskrivs av produktens utforming (Johannesson, 
Persson, Petterson 2002). Bland annat varningar kan 
uttryckas via färg och då är svart och gul en vanlig 
färg. Då det även i naturen är ett tecken på fara, ett 
exempel är den svartgula getingen kan stickas. För 
att en produkt ska bli enkel att förstå och hantera är 
semiotik och gestalt vitktiga aspekter att ta hänsyn till. 
Detta är särskilt viktigt när nya produkter tas fram som 
är ämnade att användas i högriskområden eller kan 
vara farliga att använda om användaren inte har full 
förståelse för funktionen (Johannesson et al. 2002).

När det kommer till gestaltning och gestaltlagar tar 
människan bland annat in information via synen. Det 
kan handla om hur en idé ritas upp och hur den tolkas 
av mottagaren. Människan har också en förmåga att 
se helheter i bilder och andra saker som tas in via 
synintryck. Det beror på att helheten tolkas snabbare 
än detaljerna och tolkas på ett visst sätt. Den starkaste 
symmetrilagen kan enligt Johanneson et al. (2002) vara 
gestaltfaktorn, då människan verkar kunna se symmetri 
i olika bilder och mönster även om dessa inte är exakta 
i sin symmetri. 

En annan faktor är närhetsfaktorn som innebär att 
det som ligger nära uppfattas att höra ihop och bilda 
mönster. Det är en viktig aspekt i designarbetet, då 
reglage och knappar för funtioner som hör ihop bör 
placeras nära varandra för att förenkla förståelsen 
för produkten. Gestaltprinciper och i synnerhet 
närhetsprincipen är något som man bör ha i åtanke vid 
visualisering av produkter speciellt om de har många 
ingående delar där man vill att det ska vara tydligt vad 
som hör ihop och vad som inte gör det.

Enligt Karin Sandelin (Camilla Bucht, 2018) i en 
intervju för CAP&design har semiotikens innebör 
blivit viktigare i dag då digitaliseringen går så snabbt. 
Det ställs höga krav på varumärken och funktioners 
identiteter då det ska skapa en snabbare tydlighet för 
funktioner och hur produkten uppfattas och används.
 

3.6 RISK OCH SÄKERHET
Vid arbete och produktion av och med tunga maskiner, 
fordon och verktyg till dessa är det väldigt viktigt att 
hela tiden tänka på säkerheten och vilka risker som är 
förknippade med arbetet för att unvika skador på både 
sig själv och andra. Inom EU finns det därför standarder 
och specifikationer för olika produktkategorier som 
måste uppfyllas för att du ska få sälja och producera 
produkten (Europeiska Unionen, 2018). 

3.6.1 UPPMÄRKSAMHET

Vid arbete på en riskfylld arbetsplats, exempelvis 
där det finns fordon och maskiner i rörelse, krävs 
uppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet används när 
fokus måste riktas på en specifik uppgift under en kort 
stund, exempelvis när du kör ett fordon och måste se åt 
sidan eller i backspegeln (Boghart et al. 2008) Det är en 
skillnad på selektiv och fokuserad uppmärksamhet. När 
du fokuserar uppmärksamheten ska signaler kunna tas 
emot från omgivningen samtidigt som du utför ditt 
arbete detta för att uppfatta risker, signaler från kollegor 
och för att kunna utföra arbetet utan att skada sig själv 
eller andra.

3.6.2 RISK

Risk är en definition (Akselsson, 2008) och används 
ofta vid ett flertal analyser och omfattar frågeställningar 
som: Vad kan hända? Vad är sannolikheten att det 
inträffar? Vad blir konsekvensen vid det inträffade?.
Vanligaste orsakerna till sjukskrivningarna i sverige 
idag är enligt Arbetsmiljöupplysningen (2018) 
belastningsskador. Just vid tunga lyft finns det alltid en 
hög riskfaktor för att en belastningsskada kan inträffa 
eftersom de oftast saknas hjälpmedel för att underlätta 
lyft. Dessa uppkommer på grund av fel lyftteknik, 
bristande utrustning eller att arbetssituationen inte är 
anpassad till uppgiften som ska utföras. Detta kan direkt 
kopplas till tunga verktyg som används vid reparation 
av entreprenadmaskiner i fält. Då det här arbetet utgår 
från människan så är riskfaktorn viktig att hela tiden ta 
i beaktande när produkten utvecklas.

Vid arbete med stora fordon på en arbetsplats måste 
operatören ha kännedom om de olika risker som 
kan uppkomma. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 
2008:3) måste tillverkaren göra flera riskbedömningar 
under hela tillverkningsperioden. Riskbedömningen 
måste genomsyra hela produktionsfasen för att 
öka riskreducering. Detta ingår som en del i själva 
konstruktionsarbetet och hela processen och produkten 
ska slutligen innehålla en hållbar bruksanvisning för 
produkten.
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3.6.3 SÄKERHET

All teknisk dokumentation under tillverknings- och 
konstruktionsfas ska sammanställas tydligt för att 
visa att kraven och maskinen håller samma linje som 
föreskrifterna och de officiella språken inom EES. 
Tillverkaren ska också intyga med en försäkran/
dokument att maskinen uppfyller kraven för hälsa och 
säkerhet. 
Det har det införts en märkning för att bevisa säkerheten  
(Hans Johansson et al. 2004). Denna märkning kallas 
CE-märkning och den ska uppfylla de maskindirektiv 
och säkerhetskrav som finns inom EU. Producenten 
ska eftersträva att inga olyckor leder till skador på 
användaren. Därav förses alltid maskiner av ett skydd 
med varningsinformation för att säkerställa att de inte 
missbrukas eller hanteras felaktigt.

Redan i undersökningsfasen i ett designprojekt för 
verktyg inom maskinområdet tas behov och risker 
upp. De punkterna följer sedan med genom hela 
processen för att säkerställa att riskerna elimineras och 
önskemålen användaren har uppfylls. Då processen är 
iterativ finns det alltid möjlighet att gå tillbaka om 
något behöver revideras.

3.7 MATERIAL
Verktyg och maskiner kan tillverkas i olika material 
som klarar kraven för ändamålet. Industriella verktyg 
är oftast tillverkade i starka hållbara material som 
exempelvis stål och liknande. Nedan presenteras några 
material som skulle kunna användas vid tillverkning av 
ett verktyg för att pressa ut masterpinnar.

3.6.4 STÅL

Stål är en legering av järn och kol, och även andra 
legeringsämnen (Callister, 2007). Beroende på 
användningsområde går det idag att få stål med olika 
egenskaper. Användningsområde bestämmer legering 
och behandlingsmetod då det går att styra stålets 
hållfasthet, hårdet och seghet genom legeringen och 
behandling.
Legeringsämnet som är viktigast i stål är kol. Mängden 
kol styr hur hårt och starkt stålet blir. Vanligen ligger 
halten kol på mellan 0,20-2,3% (Stena Stål, 2018). För 
höghållfasta stål används en högre kolhalt tillsammans 
med andra legeringsämnen till exempel vanadin.

Vanadin är ett annat legeringsämne som används för 
att slaghållfasthet, utmattningshållfasthet och slitstyrka 
ska förbättras. För att minska formförändring när stålet 
ska härdas och förbättra slagseghet kan nickel användas, 
detta ämne brukar kombineras med molybden och 
krom. Nickel förbättrar även korrosionsbeständigheten 
(Callister, 2007).

I Norrbotten finns det en historia av ståltillverkning 
med både förädling hos SSAB och brytning hos 
LKAB. De förstnämnda är världsledande vad gäller  
höghållfasta stål och de tillverkar många olika typer 
av stål som lämpar sig till olika saker, bland annat stål 
för konstruktioner och verktyg (SSAB.se, 2018). Vid 
tillverkning av verktyg som ska vara hållbara och tåla 
mycket kraft används ofta stål. Nackdelen är att stål har 
hög densitet och kan bli väldigt tungt att hantera om 
det behövs mycket material. 

3.8 SMART INDUSTRI
För att uppmuntra och stärka företagens konkurrenskraft 
och omställningsförmåga finns det fyra stycken 
områden som ingår i regeringens industristrategi. Dessa 
är framtagna för att uppmuntra företag till ansvar och 
omställning inom hållbar industri (regering.se, 2018).
Genom god kompetens ska industrin understödja och 
stötta behovet inom densamma och på långt håll sträva 
efter utveckling. Digitalisering ska möjliggöra och se 
till att man tar till vara på svensk industri och se till att 
företagen är ledande inom de områdena.
Företagen ska visa stor hänsyn till miljön och 
samtidigt behålla stor produktion för att skapa jobb 
och konkurrens. Sverige ska enligt regeringen ha en 
ledande position i den forskning som bedrivs inom 
industrin för att stärka produktionen. Politiken ska 
möjliggöra och underlätta omställningskrav och ge 
förutsättningar till företagen för att klara dessa.
Detta är relevant i detta uppdrag då Nevo Maskin 
är ett mindre företag som har rätt kompetens för 
arbetsuppgiften men har inte alltid verktyg för 
uppgiften och tvingas då tillverka egna. Det tvingas 
tacka nej till vissa uppdrag då det inte kan skicka 
två personer att utföra det. Verktygen som utvecklas 
skulle hjälpa dem med denna bit och även hjälpa deras 
konkurenskraft samt omställningförmåga.

För att kunna vara så konkurrenskraftiga som möjligt 
inom just industri måste hållbarhet alltid stå i fokus. 
Detta görs genom designarbete med hållbarhet i åtanke. 
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4. Metod

I det här kapitlet tar vi upp hur projektet har genomförts, 
vilken process som vi arbetat efter och varför de utvalda 
metoderna har använts.

4.1 PROCESS
Processen i det här arbetet bygger på fem faser: planering, 
förstudie, idéarbete, idéutveckling och detaljarbete, 
enligt figur 10. Vår process bygger på designcirkeln från 
SVID (2018) och IDEO:s designprocess för Human 
Centered Design (IDEO.org, 2018) men är reviderad 
för att passa vårt projekt. 

Det är en iterativ process vilket innebär att det hela 
tiden finns möjlighet att gå tillbaka till föregående 
fas som man gör enligt Designspiralen (Boghart et al. 
2008). Projektet började med planering för att få en 

klar bild av tiden vi hade att tillgå. Detta följdes av 
en förstudie där teorier om design, säkerhet och andra 
förskrifter studerades. Under samma fas gjordes även 
fältstude för att kartlägga, klargöra problemet och 
problemområdet och vad som behöver göras för att 
lösa problemet. Därefter följde idégenereringsfasen och 
idéutvecklingsfasen. Detaljarbetet var den avslutande 
fasen där slutresultatet tog form.

4.2 PLANERING
I starten av projektet gjordes en planering över hela 
tidsperioden. I planen framgår tydligt vilka punkter 
som ska gås igenom och vad som ska levereras vid varje 
delmoment. Planeringen redovisas i ett ganttschema 
(bilaga 4). En översiktlig bild över tidsplanen kan ses 
i figur 11. Vi valde att ta in feedback vid ett flertal 
tillfällen för att hålla arbetet i rätt riktning och för att 
inte glömma bort uppdragsgivarens krav och önskemål. 
Feedbacken använde vi också för att se till så att vi hela 
tiden kunde komma vidare till nästa steg då projektets 
tidsspann var relativt kort för den här typen av arbete. 

Figur 11. Översikt av tidsplanen för projektet.

Figur 10. Bild av över designprocessen med fem steg.
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4.3 FÖRSTUDIE
För att få en vetenskaplig grund inleddes förstudien med 
en litteraturstudie vilket innebär att olika litteraturkällor 
analyseras ur olika perspektiv. Litteraturstudien var en 
hjälp för att få förståelse i området vi ska undersöka 
och hur problemet skulle angripas. Litteratur angående 
designprocesser och metoder lästes. Vi sökte litteratur 
på universitetets bibliotek, referenslitteratur för 
designkuresr vi läst under utbildningen, Google 
scholar och även e-litteratur inom området design 
och maskinsäkerhet. All littertatur lästes inte i detta 
inledande steg utan lite kompletterades senare under 
projektet när vi kände att det behövdes mer kött på 
benen. Fältstudier genomfördes hos Nevo Maskin AB.

I det här projektet har vi hela tiden arbetat efter 
kraven och önskemålen då de utgör den centrala 
frågeställningen i hela projektet. När kundkraven 
sammanställs i en matris eller tabell blir de väldigt 
överskådliga och lätta att följa under hela arbetet. 
Genom att implementera QFD som nämns i kapitel 3, 
teorikapitlet, i designprocessen glöms inga funktioner 
och krav bort. Marknaden och kunden blir en på så sätt  
del av arbetet.

Sökord som användes: HCD, Human centered design, 
ergonomi, maskindirektivet, stål

4.3.1 BENCHMARKING

Benchmarking är en marknadsundersökning och 
konkurrensanalys av befintlig marknad av en produkt 
eller tjänst. Det är viktigt att veta kundsegment eller 
målgrupp i början av sin benchmarking eftersom man 
undersöker vilka lösningar som redan finns tillgängliga 
för att sedan analysera dem (Åsa Wikberg-Nilsson, 
Ericsson, Törlind, 2015).
Benchmarking är värdefullt att utföra då man läser 
av dagens marknadsutbud gällande verktyg och 
tillvägagångssätt. Eftersom detta är ganska smalt område 
och utbudet inte är överväldigade stort upptäcktes det 
svårigheter i att få tag i komplex information om t.ex 
vilka dimensioner och krafter verktygen klarar.

Eftersom projektet grundar sig i ett område där vi 
inte hade någon tidigare erfarenhet gjordes också en 
omfattande benchmarking för att få en bild av hur 
marknaden ser ut. Vi använde oss av sökningar på 
internet och undersökning av företag som tillverkar 
trackpressar.  Samtal och intervjuer med användare av 
andra trackpressar eller personer som har utfört arbete 
med att lossa eller montera masterpinnar har gjorts 
löpande under projektet. Via Nevo Maskin begärde 
vi offerter om de verktyg som finns på marknaden. 

Offerterna begärdes för att få mer information om 
de befintliga verktygen än den som gick att hitta på 
nätet, exempelvis pris, mått och vikt då alla företag inte 
presenterar dessa öppet. 

4.3.2 OBSERVATION

Genom att observera användaren av en produkt 
eller tjänst kan det framkomma viktig information 
för utvecklandet av produkten eller tjänsten. För att 
obserera användaren av verktyget det här projektet 
handlar om besöktes verkstaden på Nevo Maskin 
AB. Den här första fältstudien gjordes att få förståelse 
för det verktyg som  de idag använder för lossning 
av larvkedjor.  Först genomfördes observationen och 
sedan gjordes en detaljerad genomgång över hur de 
använder sitt verktyg. 

Observationen var en iakttagande observation. En sådan 
genomförs genom att observatören iakttar deltagarna 
i studien under tiden de utför uppgiften som ska 
studeras (Wikberg-Nilsson, Ericsson, Törlind, 2013). 
De är medvetna om att de blir iaktagna. Vi befann oss 
i verkstaden på Nevo Maskin där föremålet för studien 
redan var riggad då det under dagen för observationen 
inte fanns tillräckligt med personal för att genomföra 
studien i en verklig miljö. Dokumentationen är viktig 
och den gjordes med både anteckningar, foto och film 
under tiden observationen pågick för att inte missa 
några detaljer. 

På grund av arbetets typ och den obefintliga erfarenheten 
av liknande arbete från observatörernas håll gjordes 
inte en deltagande observation. Dokumentationen av 
fältstudien var detaljerad för att vi inte heller skullle 
behöva göra en deltagande observation.

4.3.3 INTERVJUER

En metod för att få mer ingående information om ett 
ämne är att genomföra intervjuer. Vi valde att inter 
vjua en användare av det befintliga pressverktyget 
detta för att få svar på hur hur operatören arbetar idag 
med att få ut en masterpinne och vilka andra sätt som 
används. Föremålet för intervjun fick svara på frågor 
om hur det är att göra den här typen av arbete, hur det 
upplevs, om det finns svårigheter och vilka risker det 
kan finnas. Även önskemål och synpunkter kom fram 
under intervjun. För att få mer utvecklande svar är det 
viktigt att formulera frågorna så att den svarande måste 
utveckla svaren mer än bara ja och nej (Wikberg-
Nilsson, Ericsson, Törlind, 2013). I kapitel fem skriver 
vi om vad intervjuerna resulterade i.
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4.4 IDÉARBETE
För att nå fram till en lösning på ett problem finns 
det flera vägar att gå. I designprocessen som används 
i det här projektet är en av faserna idéarbete, där 
projektmedlemmarna skissar, diskuterar och skriver 
ned idéer som genereras med hjälp av olika medoder. 
Det anses vara bra att så många idéer som möjligt 
kommer fram under den här fasen för att det ska 
finnas ett bra underlag för detaljarbete  och utveckling 
senare i processen. Genom att använda oss av olika 
metoder och olika grupper av människor kunde vi få 
flera infallsvinklar på problemet.  Vi valde att använda 
oss av de olika grupperna genom tre workshops med 
brainstorming på olika sätt.

4.4.1 BRAINSTORMING

För att få fram många idéer brukar brainstorming vara 
en metod att använda sig av. För att få bra och användbara 
resultat använde vi oss av brainstorming under tre  
olika workshops. För att en brainstormingsession ska 
vara framgångsrik behöver deltagarna vara avslappnade 
och känna att de kan uttrycka sina ideér utan att bli 
dömda av de andra eller skämmas för sina egna idéer. 
Innan brainstormingen sattes igång gick vi igenom 
reglerna (IDEO.org, 2018) för workshopen enligt figur 
12. 

Kritik undanbedes för att alla ska känna sig bekväma 
med att säga vad de tänker. För att komma på så många 
idéer som möjligt uppmuntras det till galna idéer och 
även att utveckla andras idéer. Inställningen ska vara 
positiv och deltagarna uppmuntras att använda sig av 
“ja, och” istället för ja, men” då det undanröjer risken 
för kritik. Då deltagarna i en workshop inte alltid 
känner varandra är det bra att börja med en uppvärming 
innan själva brainstormingen drar igång för att lätta 
upp stämningen (Kelley et al. 2001; Wikberg-Nilsson 
et al. 2015)

Workshop 1 genomfördes på Sigmas kontor i Luleå, 
de var sju deltagande konsulter med olika bakgrund 
och arbetsuppgifter i åldern 25-60 med en jämn 
könsfördelning. Vi började med leken Med andra ord 
för att värma upp och för att öka kreativiteten, få igång 
samtalet i rummet och för att alla deltagare skulle bli Figur 12. Regler för brainstorming.

Figur	13.	Grafik	över	workshop	1.
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bekväma. Leken genomfördes genom att deltagarna 
delades upp i två lag där varje lag fick en hög med 
lappar med ord, målet var att beskriva orden på 
lapparna med andra ord och de andra deltagarna skulle 
gissa ordet som beskrevs. Det lag med flest rätta ord 
efter fem minuter var det vinnande laget. 

Samtidigt som galna idéer uppmuntras är det viktigt 
att hålla fokus på uppgiften och på frågeställningen 
då det är enkelt att spåra iväg till sådant som inte 
har med frågan att göra. Fokus på ett samtal i taget 
underlättar uppkomsten av bra idéer och skisser är mer 
än välkomna då deltagare kan visualisera sina idéer. 
Och sist men inte minst är kvantitet nyckeln, målet är 
att få fram många idéer som sedan kan utvecklas vidare 
senare i projektet. 

Under brainstormingen så fick deltagarna till en 
början inte veta huvudproblemet utan arbetet delades 
upp i två olika moment. Uppdelningen gjordes för att 
inte låsa tankarna på specifika lösningar utan försöka 
få deltagarna att tänka utanför sin komfortzon. Det 
första momentet var att tre funktioner tillhörande 
huvudproblemet skulle lösas och nästa moment där 
idéer från de tre delarna skulle kombineras för att 
besvara huvudproblemet. 

I den första delen fick deltagarna först titta och känna 
på en länk och en masterpinne och försöka svara på 
frågan “Hur får man pinnen genom hålet?”
Under tre minuter fick deltagarna spåna på problemet 
och de diskuterades högt om olika lösningar. Efter 
halva tiden fick de en bild på en känd person för att få 
en annan synvinkel på problemet och komma på ännu 
fler idéer. Syftet med att slänga in en bild är för att öka 
kreativiteten ytterligare och minska risken för att den 
stannar av. Det uppmuntrar även till de idéer som har 
en “utanför boxen-kvalitet”.
Fråga nummer två och tre var följande:
• Hur kan man lyfta ett betongblock som väger 100 

kg?
• Hur kan man förflytta en kloss som väger 70 kg en 

sträcka på 10 meter?
Dessa frågor besvarades genom att arbeta likadant som 
vid den första frågeställningen.

Deltagarna fick generera så många ideer som möjligt 
och skriva ner dem på post-it lappar i olika färger. Den 
första delen av sessionen pågick totalt i ca 9 minuter, 
3 minuter per fråga. Efter första momentet sattes alla 
lappar upp på en tavla så deltagarna kunde se vad alla 
skrivit.

Nästa steg i övningen gick ut på att deltagarna fick se en 
film som producerats efter den fältstudie som gjordes 
i början av projektet. Filmen gav en grundläggande 
förståelse för problemet som det här examensarbetet 
ska lösa.
Del två i workshopen var att varje deltagare skulle välja 
tre lappar från tavlan som sedan skulle kombineras eller 
användas som inspiration för att tillsammans besvara de 
tre frågeställningarna som gavs i början på workshopen. 
Genom detta så kunde nya kombiantioner av olika 
idéer skapas vilka skrevs ner på ytterligare post-it lappar. 
Här uppmuntrades diskussion och högt tänkande för 
att bygga på och utveckla de idéer som kom fram. 
Sista momentet var gallring av idéer, det gjordes 
genom att  alla deltagare fick sätta ett streck på sina tre 
favoritidéer.

Workshop nr två utfördes med kommunalråd och 
representanter för Luleå näringsliv. Denna session var 
en kortare version där deltagarna först fick se filmen 
och arbeta med frågeställningarna:
• Hur kan man höja verktyget?
• Hur man kan förflytta verktyget?
Deltagarna fick tre minuter på sig att komma på så många 
idéer som möjligt som svar på första frågeställningen. 
Därefter fick de skicka vidare sina ideer till personen 
till vänster om sig. Under omgång två fick deltagarna 
under 2 minuter komma på lösningar på fråga nummer 
tre och bygga/utveckla vidare idén de fått av sin granne 
eller komma på någonting helt nytt. De uppmuntrades 
också att prata högt och diskutera sina tankar. När tiden 
gått ut fick de berätta om sina tankar och idéer högt 
för resten av gruppen och genom diskussion kunde 
fler idéer utvecklas av de som redan fanns på bordet. 
När det öppnas upp för diskussion medför det ett 
tryggare klimat för delagarna så alla kan komma med 
en åsikt eller förslag på förbättring samt egna ideer. 

Figur 14. Brainstorming med Sigma Industry East North.
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Här såg även facilitatorerna av workshopen till att ställa 
engagerade frågor och snabbt snappa upp idéer som 
inte tog lika stor plats för att göra alla i rummet så 
trygga som möjligt.

Under den här workshopen fick vi ytterligare nya idéer 
och då frågeställningen var mer direkt riktad till vårt 
verktyg så var även de skisser och idéer mer konkreta 
än tidigare.

Workshop nummer tre genomfördes med 
uppdragsgivaren Nevo Maskins VD och en representant 
för Company Line eftersom Company Line AB jobbar 
mycket med kundbehov och att alla produkter som 
säljs ska ha de funktioner som kunden önskar.

Sessionen började med att deltagarna fick se filmen 
som förklarar problemet, sedan fick de under en stund 
generera idéer som svar på frågorna: 
• Hur flyttar du verktyget från bilen till maskinen?
• Hur kan formen ändras för att verktyget ska bli 

enklare att hantera?
Figur 16. Co-creation med Nevo Maskin AB.

Figur	17.	Grafik	över	Workshop	3.

Figur	15.	Grafik	över	Workshop	2.
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Att använda sig av Co-creation på det här sättet 
är användbart då kunden känner sig delaktig i 
designarbetet och vi som utvecklare får direkt feedback 
på vårt arbete. Efter de två huvudfrågorna öppnade vi 
upp för en mer lättsam diskussion angående verktyget 
och arbetet med detta. För att få en djupare insyn i 
vilka krav som var viktigast för kunden och varför. 

4.5 IDÉUTVECKLING
Vi började idéutvecklingsfasen med att använda oss av 
brainsketching som går ut på att istället för att skriva ned 
sina idéer så ritas de på ett större papper (Van der Lugt, 
R. 2002). För att inga idéer skulle förkastas och för att 
kunna bygga vidare på varandras idéer genomfördes det 
här momentet enligt en trestegsmodell som ses i figur 18. 

Vi valde A3 som format och ritade i ca 30 minuter 
innan vi tog en paus. Sedan gick vi tillbaka till vad 
vi ritat och förklarade det vi kommit fram till för 
varandra. Detta gjorde att vi kunde bygga på, utveckla 
och komma på nya idéer som också ritades ned. Efter 
runda nummer två upprepades samma procedur med 
förklaring och beskrivning av idéerna som kommit 
fram och den sista och tredje rundan bytte vi papper 
med varandra för att bygga på och utveckla varandras 
idéer. 

Brainskechingen utfördes på Sigmas kontor i Luleå där 
vi hade gott om plats att sprida ut våra skisser för att 
få en bra översikt och på så sätt kunna inspireras av 
varandra.

För att inte någon idé skulle favoriseras valde vi att inte 
skissa för många detaljer på idéerna. Detta för att lämna 
förslagen öppna för utveckling. De mest kompletta 
idéerna klistrades upp på ett stort ark för att få en bättre 
översikt. 

4.5.1 URVAL

När halva projekttiden gått träffades uppdragsgivare 
och handledare för  utvärdering av de koncept vi 
kommit fram till. Vi gick igenom skisserna och vi 
kunde diskutera angående form, material och fortsatt 
arbete. 
För att få ett industriperspektiv och feedback, ur en 
annan synvinkel, på de idéer som skissats fram tog vi 
också hjälp av vår handledare Karin på Sigma. 

För att välja ut de bästa idéerna använde vi oss av en 
relativ beslutsmatris (Bilaga 4). I en sådan beslutsmodell 
är urvalet baserat på jämförelser av olika lösningsförslag 
(Johannesson et al. 2004). Beslutspunkterna är grundade 
i kravspecifiktaionen (se bilaga 2). Det finns också med 
ett referensförslag, vi använde oss av Nevos befintliga 
verktyg som referens. 

Förslagen betygsattes med 1,2 eller 3, där 
• 1 = uppfyller inte kravet/önskemålet
• 2= uppfyller delvis kravet/önskemålet
• 3 = uppfyller helt kravet/önskemålet.  

Vi beslutade att gå vidare med det förslag som uppfyllde 
flest krav/önskemål. Resutltatet av viktningen ses i 
figur 29 i kapitel fem.

4.6 DETALJARBETE
Med ett koncept att bygga vidare på och flera andra 
idéer i bagaget gick vi tillbaka till kravlistan och 
trestegsmodell i figur 18. De viktigaste funktionerna i 
det här verktyget är:
• Lossa masterpinnen på ett säkert sätt,
• Enkel att förflytta. 
• Ergonomisk att hantera. 
• Låg vikt.
Första steget i trestegsmodellen är skissa, så vi satte oss 
ned och skissade igen. Under tiden vi skissade kunde 
vi även föra diskussioner om de funktioner som finns 
med i kravlistan. Varje gång ett nytt förslag kom upp 
gjorde vi en snabb utvärdering med kraven som hjälp 
och utvecklade sedan vidare idén. Fokus låg att hela 
tiden kunna relatera till kravlistan och inte glömma 
vilka krav som var viktigast att implemeteras i ideerna.

Vid utveckling och tillverkning av verktyg för tunga 
maskiner är hållfasthet och tålighet mycket viktigt 
eftersom det är stora krafter inblandade. För att få en 
indikation på att vi var på rätt väg ritade vi förslaget 
i Siemens NX, som är ett CAD-program för yt- och 
solidmodellering och andra konstruktionsapplikationer, 
för utvärdering. I NX kunde vi göra en kraftsimulering 
för att få information om hur formen beter sig vid 

Figur 18. Visualisering av trestegsmodellen.
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de krafter som appliceras av cylindern. På modellen 
applicerades olika stora krafter för att visualisera 
materialets beteende vid de olika krafterna. 
Simuleringen i NX var en stor hjälp vid vidare arbete 
med formen och andra detaljer. 
I och med den iterativa designprocess vi arbetat efter så 
har brainsketching och utvärdering av skisser och idéer 
gjorts repeterade gånger under hela arbetet. 

Efter varje simulering diskuterades hur vi kan ändra 
formen för att minska spänningar i materialet. Figur 
19 visar att det är för höga spänningar i hörnen på 
undersidan av ramen, alltså behöver formen modifieras 
för att minska dessa spänningar. 
Formen ändrades flera gånger innnan den slutliga 
formen klarade alla kraftsimuleringar.

Enligt kravlistan (bilaga 3) ska cylindern kunna 
positioneras på ett enkelt sätt för att cylindern ska 
kunna pressa rakt mot masterpinnen utan att riskera 
att hamna snett och därmed pressa sönder någon del. 
Positioneringen ska kunna göras i både sidled och 
höjdled. För positionering i höjdled gjordes en ny 
mindre benchmarking för att ta reda på vilka typer av 
lyftsystem som finns för tunga produkter eller maskiner. 
Den här benchmarkingen gjordes via sökningar på 
internet. 

Alternativ för verktygets position i sidled diskuterades 
med Niklas och en brainsketching genomfördes. 
Kravlistan var vägledande och målet var att inte addera 
någon extra vikt på ramen vilket gjorde att möjligheten 
at dela upp verktyget i flera delar diskuterades. Vi 
hade täta kontakter med uppdraggivaren och även 
handledare för att diskutera form för bästa hållfasthet 
och även andra detaljer som kunden önskade för att 
slutresutlatet skulle bli så bra som möjligt och uppfylla 
de krav kunden begärde.

När den slutliga formen och detaljerna var klara så 
ritades och konstruerades den upp i Siemens NX och  

för verklighetstrogna bilder renderades den Keyshot. 

4.7 METODDISKUSSION
I första skedet av examensarbetet togs en planering 
fram. Detta för att få en tidslinje över projektet och 
planera in deadlines och andra milstoplar för att få en 
översyn vad som behövdes göras varje veckan fram till 
redovisning. Denna planering har gjort att vi kunnat 
följa viktiga milstolpar som mittutvärdering och 
slutredovisning. för att vi enkelt skulle se när datum 
och milstolpar skedde gjordes ett gantschema. Schemat 
var indelat i fyra faser så de var tydligt när var sak skulle 
vara klart så projektet hela tiden gick framåt. Gantt-
schemat har ändrats under tidens gång då vissa faser 
tagit längre tid än beräknat från början. Alla ändringar 
som gjorts har varit till fördel för projektet.

Förstudien i projektet var en av de viktigaste då detta 
sätter grunden och reglerna för resten av arbetet. Här 
var informationsinsamlingen en stor del och den hade 
kunnat göras under lite längre tid. 
Dokumentation av studiebesöket gjordes  när 
användaren utförde uppgiften i en verkstad 
för enpreprenadmaskiner. Den omfattande 
dokumentationen bestod av inspelning av utförande, 
fotografering och noteringar samt en ingående 
intervjudel. Detta hade stor betydelse för projektet.

Litteraturen har hämtats från böcker, hemsidor 
och arbetsmiljöverkets hemsida och föreskrifter. 
Maskindirektivet och belastningsergonomin var en 
av huvudpelarna i denna fas av teoridelen. De källor 
som har används under arbetet, både förstudien och 
metoden har kritiskt granskats och hämtats från 
tillförlitliga databaser och böcker. Många av böckerna 
kommer från kurser som ingår i programmet Teknisk 
Design och har har använts i flera kurser. De innehåller 
mycket relevant information om hur ett designprojekt 
genomförs och de behandlar standader och krav för 
maskinanvändning. Wikberg-Nilsson, Ericsson och 
Törlind nämner också i sin bok Snowflake att vid 
design för människan (HCD) är förstudien väldigt 
viktig då vi inte varit en del av målgruppen eller har 
haft någon inledande kunskap om branschen vilket vi 
också tagit med oss till brainstormingen.

Gällande idéarbete så är brainstorming en väl beprövad 
metod och generade flera idéer och synvinklar att ta 
vidare till utveckling. Vid brainstomringen har flera 
oberoende personer varit involverade vilket har varit 
bra för att få flera synvinklar på problemet. Då vi har 
varit två personer i projektet har vi hjälpt varandra att 
inte fastna vid moment utan istället tagit beslut snabbt 
och gått vidare. 

Figur 19. Kraftsimulering.
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Figur 20. Brainskeching.
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Resultat



34

5. Resultat

Detta avsnitt presenterar resultatet av varje fas i 
konceptutvecklingen. Hur uppfyller det kravspecifikationen 
och hur den inledande frågeställningen besvaras. 
Resultaten presenteras både visuellt och i text och en del 
mer detaljerad information finns i bilagorna.

5.1 IDÉARBETE
Idéarbetet utfördes genom tre workshops som 
presenterats närmare i metodkapitlet. Det här arbetet 
resutlerade i mycket material och många idéer att gå 
vidare med. Workshopsen utvärderades genom att 
samla ihop alla lappar och tankar som skrivits ned och 
kategorisera dem efter frågorna som ställdes under 
workshopen. För att gå vidare och konkretisera de 
bästa idéerna genomförde vi en egen röstning och de 
fyra idéer vi gillade bäst i varje kategori togs ned på 
bordet för att bearbetas i nästkommande moment 

5.2 IDÉUTVECKLING
Idéutvecklingsfasens inledande brainsketching 
resulterade i fem konceptförslag för själva verktyget 
och tre förslag för transport av verktyget. För att hålla 
isär koncepten döpte vi dem. Alla koncept är döpta 
efter konsulter på Sigmakontret där vi suttit under 
projektets gång. De har alla varit inspirationskällor och 
det känns kul att kunna inkludera dem i våran rapport.

Karin består av en bockad kåpa där hydraulcylindern 
är placerad under kåpan för att minska klämrisk och 
minska risken att det sprättar material på användaren 
ifall den lossnar. Två spännen är till för att hålla 
verktyget på plats. Nackdelar är att det inte finns någon 

bra sikt över cylindern och det går heller inte att se 
om cylindern är rätt placerad utan att behöva böja sig 
ned till en oergonomisk arbetsställning. Den blir också 
otymlig att ta med i fält då den inte är greppvänlig och 
blir svår att transportera/bära.

Pelli bygger på ungefär samma princip som Karin 
men cylindern placeras genom att vika undan en båge 
och föra in cylindern under kåpan. Fördelen är att det 
inte kan sprätta iväg några lösa delar under arbete men 
nackdelen är liksom i konceptet Karin att sikten är 
dålig och det går inte att se om cylindern är korrekt 
positionerad.

Edén består av en enkel ram som placeras över 
larvkedjan och cylindern är monterad utanför ramen. 
Fördelen är att det här konceptet är simpelt och enkelt 
att producera men nackdelarna är att materialet är 
tjockt, den blir tung att hantera och det finns ingen 
möjlighet för lyfthjälp då det inte finns någon ögla för 
lyftkrok eller liknande.

Lisa består av en ram men med ett extra mothåll som 
placeras mitt i larvkedjan. Fördelar är att den är simpel 
i sin konstruktion men nackdelen är att sikten är dålig 
och det går inte att positionera cylindern på ett enkelt 
sätt.

Oskar
Konceptet Oskar består av två horisontella plåtar där 
hydraulcylindern placeras emellan. Fördel är att det går 
åt minimalt med material vilket medger en lättare vikt 
och sikten är bra då du uppifrån kan se hur cylindern 
är positionerad. Då cylindern sänks ner uppifrån och 
användaren hela tiden har sikt över positionering. 
Klämrisken blir då även minimal. Nackdelen är att 
det eventuellt skulle finnas risk för delar att språtta lös 
uppåt.

Koncepten i figur 27, 28, 29 visar koncept för transport 
av verktyget ute i fält och minska lyftbehovet. Dessa 
har inte detaljarbetats utan är vidareutvecklingsförslag 
för framtiden.

Nils är inspirerad av en så kallad Pensibår som används 
av ambulansen. Idén är att verktyget ligger på vagnen 
och den kan köras in i bilen på ett enkelt sätt då benen 
viks in under båren och på samma sätt viks de in när 
verktyget ska placeras över larvkedjan. Fördel är att det 
inte behövs några lyft och nackdel är att bilen behöver 
vara förberedd med någon typ av skydd för att vagnen 
ska kunna köras in utan att skada bilen.

Figur 21. De samlade idéerna efter alla workshops.
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Alexander bygger på samma princip som Nils med 
skillnaden att verktyget skjuts över larvkedjan tack vare 
friktionsfria skenor. Nackdelen är densamma som för 
Nils att bilen måste vara förberedd för att vagnen ska 
kunna köras in utan att skada bilen.

Frida är baserad på idén av en magasinkärra som är 
enkel att förflytta. Verktyget är fastmonterat på kärran 
och fälls över kedjan när det ska användas. Fördelen är 
att verktyget blir enkelt att förflytta och inga lyft krävs 
vid placering av verktyget. Nackdelen är att personen 
som hanterar verktyget eventuellt måste böja sig ned 
vid i och urlastning i bilen.

Figur 23 Konceptförslag Lisa.

Figur 28. Konceptförslag Alexander. 

Figur 25. Konceptförslag Oskar.

Figur 29. Konceptförslag Frida.

Figur 27. Skiss av konceptet Nils.

Figur 26. Konceptförslag Karin.

Figur 22. Konceptidé Pelli.

Figur24. Konceptförslag Edén.
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Vid mitten av projektet presenterade vi de fem 
olika koncepten efter idegenering, tanken med 
denna mittrapportering var att få feedback av våran 
uppdragsgivare Niklas från Nevo Maskin och 
handledare från LTU (Peter Törlind). Vi fick bra 
feedback att gå vidare med, Nevo Maskin gillade att 
vi hade flera koncept som gick att kombinera med 
varandra så som att transportera verktyget i fält och en 
annan form på själva stålbygeln. Niklas gav sin input på 
vilka koncept som var mest aktuella och som hade de 
funktioner de absolut behövde ha med. Inputen vi fick 
tog vi med oss till detaljarbetet. En viktig detalj Nevo 
ville ha med var att verktyget ska vara användbart för 
flera dimensioner av larvkedjor. Vi fick även kvittens 
på att vi var på rätt linje och inte hade svävat ut för 
mycket utanför uppgiften. 

Idéarbetesfasen avslutades med en viktning av de olika 
koncepten för att få fram ett förslag att arbeta vidare 
på. Viktninen baserades på kravlistan som kan ses i 
bilaga 3, viktningmatrisen ses i figur 29. Det vinnande 
konceptet var Oskar på grund av sin enkla konstruktion, 
snåla materialåtgång, och variationsmöjlighet vid 
vidareutveckling.

5.3 DETALJARBETE
Ett krav (bilaga 3) var att verktyget skulle klara en kraft 
på minst 75 ton. Här valde vi att utgå ifrån en befintlig 
hydraulcylinder (ritningen kan ses i bilaga 6) tillverkad 
av REHOBOT, ett företag som uppdragsgivaren idag 
redan använder sig av  vid inköp av hydraulcylindrar. 
Det koncept som gick vidare ifrån viktningsfasen 
innebär att cylindern placeras emellan de parallella 
plåtarna därför valde vi att utgå ifrån den valda 
cylinderns diameter vid utformning av ramen.  

Under detaljarbetet fokuserade vi på formen, vikten 
och hållfastheten på verktyget. Kravlistan var återigen 
ett viktigt hjälpmedel. De viktiga funktionerna som 
positionering av cylinder och totalvikten på ramen var 
fokus. 
För att få en slutlig modell som håller använde vi oss 
av NX och Inventor för att rita upp modellen och 
göra analyser av spänning, töjning och förflyttningar i 
ramen. Vi gjorde belastningssimuleringar och använde 
finita-element metoder för att veta var formen hade 
stora spänningar. Med informationen om spänningar 
och dess placering kunde vi ändra och flytta detaljer 
för att minska Von-Mises-spänningar och se till att 
spänningarna i materialet inte översteg materialets 
sträckgräns.

Vi har testat oss fram då minsta ändring gjorde utslag 
i analysen. Vi fick ofta gå tillbaka och göra justeringar 
på formen i modellen och tillexempel lägga in radier 
för att minska spänningarna. Figur 31 visar hur formen 
har förändrats utefter ändringar som gjorts. Genom att 
se var i modellen spänningarna var som minst kunde 
vi för att reducera vikten skära ut delar ur materialet. 

Kundkrav/önskemål Koncept
Viktningsfaktorer Pelli Oskar Edén Karin Lisa Nevo Maskin
Förflyttning
Höj och sänkbar K 1 3 1 1 1 1
Lätt att positionera K 1 3 1 1 1 1
Smidigt att förflytta vid fältarbete K 1 1 1 1 1 1
Ska gå att spänna fast/fästa på larvkedjan Ö 1 2 1 3 2 2
Material
Dubbelverkande cylinder K 3 3 3 3 3 3
Finnas utrymme för flex Ö 2 2 2 2 2 2
Vikt < 86 kg Ö - - - - - 1
Klara ett tryck på 75 ton K - - - - - 2
Säkerhet
Ingen klämrisk K 3 2 3 2 2 1
Inga lösa delar som kan sprätta lös K 3 3 3 3 1 1
Inte medge tunga lyft K - - - - - 1
Hantering/ användning
Ska gå att hanteras av en person K - - - - - -
Lätt att förstå hantering Ö 2 2 2 2 1 1
Eldriven Ö - - - - - -
Motordriven Ö - - - - - -
Ingen manuell hantering Ö 1 - - - - -
Produktion
Lätt att producera K 2 3 2 1 1 2
Total poäng 20 24 19 19 15 20

Figur 30. Relativ beslutsmatris.
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Figur 30. Relativ beslutsmatris.

Utskärningarna resulterade i mindre material och 
bättre översyn i verktyget. 
Efter diskussioner och brainsketching valde vi av 
kostnadskäl för kunden att inte utveckla en ny typ 
av lyftmetod utan istället använda oss av en befintlig 
domkraftsmodell. Vi gjorde en benchmarking och 
genom den hittades en skruvdomkraft med låg vikt 
som sedan modifierades för att passa vårt ändamål. Det 
ursprungliga utseendet kan ses i figur 32. Domkraften 
som vi valde att använda var en av modell BG från 
Mekanex (mekanex.se, 2019) med följande spec:
• 2,5-500kN
• Max hastighet 5,6 m/min
• Trapetsskruv: Tr14x4 – Tr60x9
• Max slaglängd 10000 mm

En fästplatta lades till och en vev konstruerades på 
befintlig skruv för att kunna höja och sänka cylindern 
från sidan av verktyget.

Figur	32.	Domkraft	innan	modifiering.

Figur 31 Iterationer av CAD-simuleringar.
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5.4 SLUTRESULTAT
Det slutliga verktyget består av tre delar: en ram som 
är uppbyggd av två parallella plåtar, med en platta för 
mothåll baktill. Cylindern placeras emellan de två 
sidoplåtarna i vaggan på domkraften som används för 
positionering av hydraulcylindern i höjdled. På samma 
sida som domkraftens vev finns en taktil gradering 
(se figur 33) för att användaren ska kunna se höjden 
av cylindern och enklare kunna positionera den 
mot masterpinnen i länken. I bågen som ligger emot 
larvlänken finns en förstärkning för att ramen inte ska 
brista under arbetet.
Längst ner på modellen finns ett handtag för enklare 
placering av verktyget. Handtaget medgör även att de 
två parallella plåtarna inte flexar i sidled utan hålls på 
plats vid pressning. Ramen har utskärningar för bättre 
sikt och för att vikten på verktyget inte ska bli för hög.

För positionering av verktyget i sidled över larvkedjan 
resulterade brainsketchingen och diskussionerna 
uppdragsgivaren i en insats som placeras runt 
bussningen och emellan sidostyckena. 
För att det ska vara lätt att se skillnad på storlekarna 
färgkodade vi insatsen efter storlek. Röd för den minsta 
radien och lila för den största. Färgerna är klara för 
att det ska vara lätt att snabbt ta rätt storlek. Färgerna 
är även anpassade för att insatserna ska vara lätta att 
hitta i en smutsig miljö, som det ofta är där verktyget 
kommer att användas. Insatsen ritades i upp i Inventor 
och renderades i Keyshot.

Figur 33. Närbild på graderingen på sidan av ramen.

Figur 34. Ramen till det slutliga verktyget.
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Hydraulcylindern som verktyget är ritat efter är en 
tryckcylinder i aluminium med fjäderretur (Rehobot.
se, 2019). 
Modellen är CFA1000-200: 
• Tryckkapacitet på 95 ton
• Slaglängt 200 mm
• Vikt 24,7 kg
För mindre vikt och vid arbete med mindre 
larvkedjor rekomenderas cylindern av modell 
CFA750-200 (kapacitet 74 ton) då den 
väger mindre och är enklare att transportera. 
En ritning av cylindern kan ses i Bilaga 6. 
Båda cylindrarna ligger inom arbetsmiljöverkets 
rekommendationer för tunga lyft och kan således lyftas 
av en människa en enstaka gång.

Detta koncept är utformat efter den störtsta cylinder 
som används med diamter på 190 mm och en presskraft 
på 95 ton. 

Domkraften som används för att höja och sänka 
cylindern till rätt position har utökats med en platta 
som hjälper till att stabilisera domkraften i ramen. på 
ovansidan av domkraften finns en bockad plåt som är 

till för att cylindern ska ligga still i verktyget. För att 
höja och sänka cylindern används veven på sidan som 
förenklar momentet (Se figur 35 och 36).

Figur 35. domkraften efter utveckling med vagga och vev.

Figur	36.	Domkraften	efter	modifiering.
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För att positionera verktyget rätt i sidled används 
insatsen. Den placeras emellan de två sidostyckena 
och centreras med hjälp av larvlänkens bussning.   
Insatsen trycks fast mellan plåtarna innan pressning av 
masterpinnen sker. Den hålls fast mellan de två plåtarna 
som har dimensionerats med 2 mm på vardera sida för 
att ge utrymme för flex i stålet. de sitter kvar under 
hela operatioen och skulle de fastna går de att slå ut 
med hjälp att exempelvis en gummiklubba. Detta sätt 
har vi diskuterat med Nevo som intygar att det går att 
utföra.

Färgerna är valda för att det ska vara lätt att hitta 
insatserna i en smutsig miljö och för att det ska vara 
enkelt för användaren att se skillnad på storleken. 
Insatserna varierar i storlek beroende på diameterna 
på kedjelänkens bussning. En stor länk har en större 
bussning. Den minsta diametern är röd medan den 
största är lila. Eftersom det finns väldigt många olika 
storlekar på länkar så går det att tillverka insatserna 
i flera stolekar. De tillverkas i plast för att vikten ska 
hållas nere.

Figur 37. Insatserna i storleksordning.

Figur 38. Insatserna på rad.
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5.4.1 MATERIAL

Materialet till ramen valdes efter efterforskningar till 
Strenx 1100, ett höghållfast stål framställt av SSAB 
för konstruktioner och verktyg som ska klara hög 
belastning. Materialegenskaperna omfattar:

• God svetsbarhet med utmärkt hållfasthet och 
seghet. 

• Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av 
snäva toleranser. 

• Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott. 
• Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet. 
• Har en sträckgräns på 1100.
• Finns i tjocklekar mellan 4,0-50 mm.

Ingående produktblad (SSAB.se, 2019) finns i bilaga 7.

Materialet till insatsen bestämdes till PVC 
(polyvinylchlorid) som är en av de vanligaste 
plastsorterna som tillverkas (plastbearbetning.se, 2019). 
PVC är en plast som kan användas till väldigt många 
områden då den med tillsatsämnen går att variera så 
att den kan användas till hårda produkter så väl som 
till mjuka. PVC är ett material som ofta används 
i industrin då den tål kemikalier, kyla och har bra 
slagtålighet.  Förutom det är även lång livslängd viktigt 
i det här projektet då insatserna kommer att användas i 
en verktstadsmiljö eller utomhus där det förekommer 
olja, kemikalier och även temperaturomväxlingar. 
Materialen och verktygen som används bör således tåla 
detta. 

För transport av verktyget har vi valt vagnen 
Frida som presenterades i Idégenereringsavsnittet. 
Detaljutveckling av Frida lämnar vi till framtida 
utveckling då tiden inte räckt till att utveckla både 
verktyget och vagnen.
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Figur 39. Masterpinpusher.

Figur 40. Masterpinpusher, frontvy.
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Figur 41. Masterpinpusher, toppvy.
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Diskussion
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6. Diskussion

I det här kapitlet diskuteras arbetet utifrån process, 
metod och resultat. Vidare diskuteras relevansen i arbetet 
ur arbetsgivarens perspektiv och även övriga branschen. 
Avlsutningsvis tas rekommendationer för framtiden upp.
 

6.1 RELEVANS
Nevo Maskin AB utför ca 20 uppdrag per år där 
larvkedjan ska bytas ut eller repareras, varje sådant 
jobb som utförs ute i fält innebär att två personer 
från verkstaden måste närvara, trots att själva arbetet 
när verktyget är på plats endast kräver en person. Vid 
varje sådant jobb som de utför av den här typen är det 
användaren av verktyget som är i centrum och måste 
positionera cylindern rätt för att få ut masterpinnen. 
Om utgångspunkten vid utvecklingen inte hade varit 
användaren så hade verktyget eventuellt blivit tungt, 
oergonomiskt och haft större risk för felanvändning 
vilket hade medför högre risk för arbetsskador (IDEO.
org, 2015) 
Detta medför att timdebiteringen för ett sådant 
uppdrag blir högre än nödvändigt. Genom att förbättra 
verktygets mobilitet och förenkla arbetssättet kommer 
kostnaden för att utföra detta arbete sjunka. Nevo 
Maskin AB som är ett företag med ca 10 anställda 
ökar sin konkurrenskraft med det här verktyget. Det 
slipper tacka nej till dessa jobb på grund av verktygs 
eller personalbrist.

Detta medför i sin tur att även mindre företag skulle 
kunna ha råd att investera i en Masterpinpusher eller 
att hyreskostnaden för densamma blir lägre. I dagsläget 
är det flera företag som antingen hittar på egna sätt 
att ta lös larvkedjan, vilka inte sällan är oergonomiska 
och ibland rent av farliga. Vinsten för de mekaniker 
som utför den här typen av arbete blir att risken för 
arbetsskador minskar vilket även bidrar till en minskad 
kostnad för företaget.

Nevo Maskins nuvarande pressverktyg är svårförståeligt 
för en person som aldrig använt verktyget tidigare, och 
därför har vi använt human centered design (Norman, 
2014) under utvecklingen då ambitionen varit att 
göra slutresultatet enkelt att förstå och inte inbjuda till 
felhantering. 

De intervjuobjekt vi haft har inte varit 
förstagångsanvändare och skulle vi ha utgått från endast 

dem skulle det kanske ha medfört att produkten som 
designas blir svår att föstå för en person som aldrig 
utfört den här typen av arbete tidigare. Därav har vi 
tagit hjälp av flera oberoende grupper av personer 
under projektet för att få en objektiv infallsvinkel.

Tittar vi på den globala marknaden är projektet 
även relevant för många andra länder då de verktyg 
som finns på marknaden är väldigt otympliga och 
dyra (se bilaga 1). Masterpinpushern i detta projekt 
täcker mellansegmentet av grävmaskiner vilket innbär 
grävmaskiner på mellan 12-45 ton. Dessa maskiner är 
de vanligaste och mellansegmentet är även det största 
segmentet sett till antal maskiner. Detta innebär att 
det finns en stor marknad för Masterpinpusher både i 
Sverige och globalt.

I Konceptet har vikten reducerats med 11% jämfört 
med det befintliga verktyget och 61% mot sina 
internationella konkurrenter vilket är av stor relevans 
för hela globala marknaden och inte bara Nevo Maskin 

Då produktionen av verktyget kommer ske i 
Norrbotten ger det minskade fraktkostnader för Nevo 
Maskin och eftersom den väger mindre minskar även 
transportkostnader om verktyget ska transporteras 
längre sträckor. Det gynnar både företagen och miljön 
då det minskar miljöpåverkan av till exempel flyg 
och längre transportsträckor med lastbil jämfört med 
om verktyget skulle köpas in från de internationella 
tillverkarna.

Mindre företag som Nevo Maskin AB kommer även 
har råd att investera i verktyget och slipper hitta på 
egna riskfyllda lösningar och därmed undkomma den 
stora risken för arbetsskador.

6.2 REFLEKTION
Examensarbetet har gjort hos en samarbetspartner och 
det har gjort att vi alltid haft tillgång till handledning, 
kompentens och möjlighet att få svar på frågor. Detta 
har varit avgörande för att inte fastna i projektet och 
kunna ta oss framåt.
Under idéfasen har vi fått massor av inspiration, vi har 
fått hjälp med workshops genom att Sigma har hjälpt 
oss med att både delta själva och bjuda in andra som 
kunde vara till hjälp. Vi har känt oss nöjda med varje 
delmoment i denna fas.

En positiv faktor är att de aldrig försök diskutera 
resultat direkt utan alltid erbjudit sin hjälp och 
undrat om det finns någonting vi behöver stöttning 
med. De har alltid försökt visa oss riktning i de olika 
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kompentser de besitter. Detta har även utvecklat vår 
egen förmåga att jobba självständigt med analyser och 
problembestämning.

Angående förstudie och benchmarking så känner vi 
att vi hade kunnat besöka någon av tillverkarna för 
att få fler synvinklar från tillverkningssidan och göra 
fler användarstudier. Detta var tråkigt nog en kostnads- 
och tidsfråga i detta projekt vilket gjorde att det 
snabbt valdes bort som alternativ. Ur en sådan studie 
hade vi troligvis fått mer kunskap, inspiration och fler 
synvinklar att tackla problemet på.

En annan faktor vi hade kunnat titta mer på var att 
göra en bredare materialundersökning, nu avgränsade 
vi oss mot stål då vi vet att det är ett material som är 
hållfast, tåligt och kostnadseffektivt. 

Det här arbetet har utförts i par vilket har underlättat 
diskussioner under arbetets gång. Flera delar har av 
arbetet kunnat göras parallellt med varandra för att spara 
tid. Vi har arbetat agilt och haft utvädering av leverans 
vid varje delmål för att göra detta projekt så effektivt 
som möjligt under våra 10 veckor. Vårt arbetssätt har 
gjort det lätt att avgöra om vi ska byta riktning eller 
ändra slutleverans.

Vi har genom hela projektet utgått från våran planering 
och tidsplan och haft utvädering efter varje vecka för 
att se om riktning på projektet måste ändras eller 
bearbetas för att uppnå ett bättre resultat. Vi har lyckats 
bra med att hålla tidsplanen och har nyttjat tiden väl.

Svårigheter vi har stött på under projektet upplevde 
vi under benchmarkingen i förstudiefasen. Marknaden 
är ganska smal och det var svårt att få ingående 
produktinformation. Detta gjorde det svårare att göra 
en analys och dra slutsatser av vad som finns och används 
idag. Fördelen var att spridningen inte var alltför stor 
då de flesta tillverkare av verktyget har ungefär samma 
standard, material och vikt.

6.3 REKOMMENDATION

Då detta är ett koncept, så bör det för att bli ett 
optimalt verktyg för arbete ute i fält, kombineras med 
ett förflyttningshjälpmedel. Det finns koncept från 
idéutvecklingsfasen som går att vidareutveckla för att 
få en lösning på förflyttningsbiten. 

Utöver det så behöver fler simuleringar på material och 
form göras för att arbeta fram en modell som kan leda 
till att en prototyp tillverkas. Prototypen bör användas 

till att göra fysiska tester på material och form. Grunden 
i HCD är att göra experiment, prototyper och testa 
dem i verkligeheten (IDEO.org, 2015). Produkten 
måste även kvalitetstestas mot de säkerhetsföreskrifter 
som finns idag så att verktyget uppfyller kraven och 
kan sättas i produktion.

Vi har gett produkten förutsättningar för modifieringar 
då vi arbetat utifrån den största larvkedjan i segmentet 
12-45 ton. Vi har utgått från en presskraft på 75 ton och 
det finns en möjlighet att konstruera om verktyget till 
en lägre vikt om användaren vill ha ett snävare spann 
på dimensionerna på larvkedjor, och inte behöver klara 
att demontera larvkedjor på grävmaskiner upp till 45 
ton.

En rekommendation som kan minska 
materialkostnaden och produktionskostnaden kan vara 
att göra en mer ingående materialstudie för att se om 
det finns ett material som klarar de höga krafterna 
och passar konstruktionen men samtidigt gör den 
billigare att tillverka. Det kan även vara aktuellt att 
justera eller flytta urskärningarna i konceptet för att 
optimera vikten på verktyget. Även en bättre studie 
angående materialet på insatsen bör göras då nackdelen 
med PVC är att den innehåller ämnen som kan vara 
cancerframkallande och inom europa är bland annat 
många mjukgörare förbjudna just på grund av detta 
(Naturskyddsföreningen.se, 2019).

Niklas på Nevo Maskin AB tror att Masterpinpuschern 
är möjlig att producera med det material som är valt i 
dagsläget och fortfarande vara kostnadseffektiv. Nevo 
Maskin kommer gå vidare med konceptet till en 
prototyp som ska testas skarpt i miljön med målet att 
ta den till produktion.

En rekommendation som kan minska produktion och 
materialkostander kan vara att göra en till materialstudie 
för att se om det finns ett material som klarar de höga 
krafterna och passar konstruktionen men är billigare 
att tillverka eller om det finns ett produktionssätt som 
gör den enkel och mer kostnadseffektiv..
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7. Slutsatser

Här presenteras arbetets slutsats. De frågor som ställdes 
upp i början av arbetet besvaras och vi visar att även att 
syftet och målet med arbetet uppnåts.

7.3.1 VILKA TYPER AV VERKTYG FINNS IDAG FÖR ATT DEMONTERA EN MASTERPINNE 

UR LARVKEDJOR?

Den här inledande frågan besvaras av benchmarkingen 
som gjordes i början av arbetet. Det finns portabla 
verktyg på marknaden som monteras på plats. Dessa 
består av många komponenter och oftast behövs ett 
lyfthjälpmedel på plats vid montering för att kunna 
lyfta den tyngsta delen. De verktyg som inte monteras 
ihop på plats består av en ram som läggs eller hängs på 
kedjan med hjälp av en kran eller annan lyftanordning, 
sedan används en hydraulcylinder för att pressa ut 
masterpinnen ur larvkedjan. Idén med en ram följde 
med till idéarbetesfasen då även Nevo Maskins 
befintliga modell byggde på en likande konstruktion. 
Andra sätt att ta lös masterpinnen som kom fram under 
undersökningarna var att slå ut den med slägga efter att 
ha värmt länken. 

7.3.2 HUR FUNGERAR DE VANLIGASTE MODELLERNA OCH HUR ANVÄNDS VERKTYGET 

IDAG?

De verktyg som finns idag måste kompletteras med 
ett lyftverktyg även fast de är portabla. Oftast en 
lyftanordning då de väger omkring 200 kg. 
Det finns andra modeller som monteras ihop på plats 
men även dessa behöver lyfthjälp då de enskilda delarna 
väger mycket. 

Alla modeller lyfts på larvkedjan för att sedan pressa 
ut masterpinnen. Samma sak upprepas när de ska sätta 
in en ny pinne, fördelen då är att verktyget redan är 
placerat på länken.

7.3.3 VILKA NACKDELAR UPPLEVER ANVÄNDARNA MED DAGENS SÄTT ATT 

DEMONTERA EN MASTERPINNE?

De intervjuer som genomförts visade att nackdelarna 
med dagens verktyg är att de är väldtigt tunga. Vikten 
påverkar hanteringen på så sätt att de inte går att 
hantera ensam och att det alltid krävs någon typ av 
lyftanordnign för att få verktyget på plats. De är också 
väldigt dyra så många verkstäder känner inte att de 
har råd att lägga pengar på ett verktyg som bara kan 
utföra ett sorts jobb. De föredrar då att använda mindre 

ergonomiska metoder som kan var tidskrävande och 
inte helt tillförlitliga vad gäller resultat eller säkerhet. 
Dagens verktyg medför också svår positionering 
av hydralcylinder då detta görs underifrån och gör 
arbetsuppgiften onödigt svår.

7.3.4 HUR SKA MASTERPINNEN DEMONTERAS PÅ ETT ERGONOMISKT SÄTT? 

För maskiner har vi lärt oss att det finns olika 
säkerhetsföreskrifter som ska uppfyllas för att produkten 
ska få tillverkas och säljas. Dessa föreskrifter tas upp i 
kapitlet Maskiner. Arbetet är enligt vad som togs upp i 
metodkapitlet fokuserat på användaren enligt IDEO:s 
Human centered design-metod och i och med att 
den har användaren i fokus måste också ergonomiska 
föreskrifter tas hänsyn till. Den ergonomiska biten 
innebär att hanteringen av produkten ska kunna göras 
med så liten belastning på kroppen som möjligt och 
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2, 2018) 
tas det bland annat upp att tunga lyft över 25 kg bör 
unvikas, vilket med dagens verktyg är omöjligt då alla 
väger mycket mer än så. 

För att medge ett ergonomiskt arbetsstätt har 
verktyget utformats så att det ska gå att montera på ett 
transportmedel och även hängas upp och lyftas med en 
kran eller travers. Monteringen av cylindern görs på 
det utvecklade verktyget från ovansidan vilket meför 
att användaren inte behöver böja sig ned för att, som 
idag, montera och ta loss cylindern från undersidan av 
pressen. Det finns ett koncept för en transportlösning 
men den behöver vidareutvecklas för att kunna passa 
verktyget optimalt. På grund av tidsaspekten har 
denna inte utvecklats helt utan lämnats till framtida 
utveckling. De användarundersökningar och intervjuer 
som gjordes i början fokuserade på att ta reda på 
hur användaren vill ha det och hur säkerheten ska 
upprätthållas.

7.3.5 SKA VERKTYGET MODIFIERAS ELLER KOMPLETTERAS FÖR ATT MEDGE ETT 

SÄKERT OCH ERGONOMISKT ARBETSSSÄTT?

Efter idéarbetet och diskussioner med handledare 
kom vi fram till att verktyget som var utgångspunkten 
ska modifieras och i framtiden kompletteras med en 
transportanordning. Vi valde detta eftersom dagens 
verktyg innebär att användaren måste genomföra 
många moment och användbarheten är låg.  Dagens 
verktyg möjliggör inte en ergonomisk arbetsställning 
vilket vi såg tydligt under fältsudien. Då vikten på 
verktyget är låg i jämförelse med andra verktyg som 
utför samma arbete finns risk att användaren försöker 
lyfta verktyget själv med stor riska att skada sig. Genom 
att montera det nyutvecklade vertyget på en vagn blir 
risken för lyft minimal då användaren enkelt kan rulla 
hela ekipaget.
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7.1 SYFTE OCH MÅL
Syftet med examensarbetet har varit att visa hur 
kunskap inom teknisk design kunnat implemeterats 
i ett projekt mot en uppdragsgivare. Syftet var även 
att vidareutveckla en befintligt produkt och göra den 
konkurrenskraftig och kostnadseffektiv på dagens 
marknad. 

Målet var att förbättra en befintligt produkt som skulle 
vara mer ergonomisk, säker samt mobil. Detta genom 
att använda designprocesser och metoder som skulle 
uppfylla kundkrav och önskemål. Ett av målen som 
uppfyllts är att verktyget har blivit mer ergonomisk 
och säkert då  en stor förbättring var att ändra hur man 
placerar cylindern och hur positioneringen görs. 
Klämrisken försvann nästa helt eftersom cylindern 
placeras uppifrån och inte måste justeras underifrån 
som idag.

Designen med urskärning av materialet gör att man 
får bättre syn överlag över vad som händer, vilket ger 
en bättre upplevelse för användaren. Att få ner vikten 
på verktyget var också ett mål. Vikten har vi reducerat 
med 9 kg vilket är en förbättring både ur ergonomisk 
synpunkt och produktionssynpunkt då det går åt 
mindre material.

Angående förflyttningen ute i fält har vi ett koncept 
som kan vidareutvecklas men tidsaspekten på 
examensarbetet gjorde att vi inte hann utveckla 
både pressverktyget och förflyttningsmetoden till ett 
sammansatt koncept men studiebesök gjordes för att 
kunna se på olika alternativ på transportmedel.



52

8. Referenser

Akselsson, R. (2008) Människa, teknik, organisation och riskhantering tillgänglig på:https://lup.lub.lu.se/search/
publication/3163780. Lund: Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska Högskola

Arbetsmiljöupplysningen, Belasta rätt, tillänglig på: http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Belasta-
ratt/, 2018-11-26

Arbetsmiljöverket (2018) Belastningsergonomi AFS 2012:2, tillgänglig på: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-
och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/ 

Arbetsmiljöverket (2018) Maskiner AFS 2008:3, Tillgänglig på https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/maskiner-som-slappts-ut-pa-marknaden-efter-29-dec-2009-afs-
20083-foreskrift/

Bohart, Mats et al. (2008) Arbete och teknik på Människans villkor Stockholm: Prevent

Brunnström, Lasse et al. (1997) Svensk industridesign,  Stockholm: Nordsteds förlag

Callister, D William, Jr (2007) Materials Science and Engineering an Introduction, United States of America: 
Wiley.

Cap&Design, Ett starkare varumärke med semiotik. tillgänglig på: https://capdesign.se/ett-starkare-varumarke-
med-semiotik/, 2018-01-03.

Eriksson, Å. Törlind, P. Wikberg Nilsson, Å. (2013), Snowflake, 1:a upplagan, Luleå: Luleå tekniska universitet.

Högskolan i Skövde (2018) Vad är antropometri, tillgänlig på http://antropometri.se/theory.php#c3_1, 2018-
11-26

IDEO.org (2015) The Field Guide to Human-Centered Design,1:a upplagan Canada

IEA.cc, Definition and Domains of Ergonomics, tillgänglig på: https://www.iea.cc/whats/index.html 2018-11-
26

Johansson, P. Persson, J-G. Pettersson, D. (2004) Produktuveckling, effektiva metoder för konstruktion och desing. 
1:a upplagan, Stockholm: Liber

Kelley ,Tom (2001) The art of innovation, 1:a upplagan, New york: Double day a division of random House

van der Lugt, R. (2002) Brainsketching and How it Differs from Brainstorming USA: Blackwell Publishers Ltd 

Mekanex, tillgänglig på: https://www.mekanex.se/produkter/skruvdomkrafter/klassisk/ 2019-01-.02

Monö, R. (1997) Svensk industridesign, Stockholm:Nordsteds förlag

Nationalencyklopedin, Antropometri, tillgänglig på: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/antropometri 2018-11-25.



53

Naturskyddsföreningen, De vanligaste plasterna och tillsatsämnena, tillgänglig på: https://www.
naturskyddsforeningen.se/info-om-plast, 2019-01-22.

Norman, Donald A. (2005) Human centered design considered harmful, tillgänglig på: https://www.researchgate.
net/profile/Donald_Norman/publication/200086092_Human-centered_design_considered_harmful/
links/0c9605208fca197c2e000000.pdf , 2018-11-27

Norman, Donald A. (2002) The design of everyday things, 1:a upplagan New York :Basic Books

Näringsdepartementet (2018) Smart industri, en ny industrialiserad strategi för Sverige Tillgänglig på: https://
www.regeringen.se/48f359/contentassets/869c75f458fc4585ab4ec8c13b250a07/informationsmaterial-smart-
industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige. Stockholm: Elanders

REHOBOT Enkelverkande cylindrar aluminium CFA-serien . Tillgänglig på https://www.rehobot.se/sv/
produkter/tryckcylindrar-cfa/, 2018-12-18.

SSAB, Strenx, tillgänglig på: https://www.ssab.se/produkter/varumarken/strenx

Stena Stål AB (2013) Verktygsstål 3:e upplagan. Göteborg: Göteborgstryckeriet



54

Bilaga 1, Benchmarking
sid. 1(1)

WTC

Tracbuster

Hems Ltd.

MPP-150
Vikt 364 kg 
Operating Temp. Range 0 - 38 °C, storing (-18 - 65°C) 
Cylinder Stroke 406 mm Bore 155 mm 
Throat dimensions: Width 686 mm,  Depth 254 mm
Presskapacitet: 136 ton 

TB1500.
Vikt 350 kg
Presskapacitet: 75 ton (enkelverkande cylinder)
Caterpillar D3 till D6/7

HEPP 50T Manual / Electric
Min Diameter 19.3 mm
Max Diameter 36.4 mm 
Min Längd 133 mm 
Max Längd 178 mm

HEPP 150T Manual / Electric
Min Diameter 22 
Max Diameter 70 mm 
Min Length 311 mm 
Max Length 365 mm

HEPP 100T Manual / Electric
Min Diameter mm 19.3 
Max Diameter 60.2 mm 
Min Length 160 mm 
Max Length 320 mm

HEPP 200T Manual / Electric
Min Diameter 36.4 mm 
Max Diameter 73.9 mm 

Min Length 250 mm 
Max Length 440 mm

FP-100
Vikt: 232 kg , utan kraftkälla 
Width: 10 inches (0,25 m) 
Cylinder Stroke: 405 mm ,
Throat Dimensions: 405 mm Width, 101 mm Depth 
Max Pressure: 10,000 p.s.i. (690 bar) 

MPP-250
Vikt 568 kg

Operating Temp Range 0 to 38 °C Storage  -18 to 65 °C)
Cylinder stroke: 457 mm Bore: 203 mm 

Throat dimensions Width 1066 mm, Depth 381 mm  
Presskapacitet: 227 ton

TB2000
vikt: 550 kg

Presskapacitet 100 ton (dubbelverkande cylinder)
Caterpillar D7 till D9 

TB3500.
Vikt 600 kg
Presskapacitet: 150 ton (dubbelverkande cylinder)
Caterpillar D8 till D11

Benchmarking
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Bilaga 2, Intervjumanus och svar
sid. 1(2)
Berätta om projektet och varför vi är där.

Vad heter du och vad är din roll här?
Niklas Niemelä jag är VD. Jag har helhetsansvar över företaget.

Får vi fotografera, filma och använda dina svar i vårt projekt?
Ja det är OK.

Hur länge har du jobbat här?
ca 12 år

Vilka är dina vanligaste arbetsuppgifter?
Reparation, service och försäljning av reservdelar till entreprenadmaskiner. 

Hur ofta använder du ett pressverktyg för demontering av masterpinne i ditt arbete?
Ca 20 gånger per år, hade kunnat ta fler jobb inom detta om det fanns ett smidigt verktyg.

Har du fått någon utbildning i att hantera en Trackpress?
Nej, så vi har utvecklat denna modell själva och byggt upp en egen intern hantering, det finns ingen manual för 
vårt verktyg..

Finns det någon manual för den här typen av verktyg?
Nej, man får vara med ett flertal gånger vid en demontering för att få kunskap, så endast praktiskt manual.

Har du någon gång känt att du inte vet hur du ska hantera den här typen av jobb? 
Nej, dock har vi fått tacka nej till denna typen av jobb på grund av att det krävs två personer som ska skickas ut 
till kund och reparera på fält vilket är för kostnadskrävande.

Upplever du att det är ett riskfyllt arbete och i så fall på vilket sätt?
Det är alltid risk för felbelastning av ryggen då det medför ett lyft samt klämrisk. Annars är det risk för att mate-
rialet sprättar lös och kan skada användaren om den inte sitter korrekt vid fastspänning.

Har du skadat dig någon gång när du ska ta lös en masterpinne?
Nej, men då har jag många års erfarenhet av denna typ av hantering och vet på ett ungefär vilka problem som 
kan uppstå.

Om du inte har tillgång till ett pressverktyg, hur gör du då?
Använder slägga och dorn, samt värmer med gasbrännare.

Hur gör ni för att lossa en masterpinne ute i fält?
Vi lyfter den isåfall på plats vilket kräver två personer och ser alltid till att ha en gasbrännare, slägga och dorn 
med oss.

Om du fick önska fritt, vilka funktioner vill du ha i ett pressverktyg för den här typen av arbete?
Den ska vara anpassad viktmässigt så att en person kan använda den, nu behövs det två personer eller en travers 
för att sätta den på plats.

Vilka svårigheter upplever du i fältarbete?
Att måtten inte är exakta så att trycket blir snett så man måste justera. Det är ofta problem med rost vilket gör 
att man måste tillföra värme.



56

Bilaga 2, Intervjumanus och svar
sid. 1(2) 
 
Behövs det flera hjälpmedel?
Ja gasbrännare och slägga ifall det är mycket rost i larvkedjan.

Hur lång tid tar det att byta masterpinne?
Om allt går som ska tar det ca en timme, oftast har pinnen fastnat på grund av rost och det är då det tar längre 
tid eller om det händer någonting oförutsett.

Vilka kroppsdelar känner du att du anstränger mest när du ska lossa en kedja eller masterpinne?
Ryggen belastas mest, på grund av att arbetsställningarna varierar beroende på hur grävmaskinen står och vilken 
storlek de har.

Första gången du använde ett pressverktyg för att lossa masterpinnen, kände du att den var enkel att förstå?
Har man inte kunskap alls inom detta område innan användning så är det ganska omöjligt att förstår tillvä-
gagångssätt. Den här varianten vi har på Nevo har vi ju byggt själva och förstärkt allt eftersom och testat oss fram 
för att se vad som fungerat.

Om du ska köpa en helt ny Trackpress vilka är de viktigaste funktionerna du vill ha med.
• Lätt i vikt.
• Ska gå att spänna fast.
• Ska gå att justera, då det är mycket presskraft inblandat så är det viktigt med exakta mått.

Vad är du villig att betala för ett riktigt bra pressverktyg? 
Det är svårt att säga, har man ett bra verktyg som är smidigt att använda så kan man hyra ut det till andra och på 
så sätt snabbt få igen pengarna. Det är inte många företag som vill lägga flera hundratusentals kronor på ett sånt 
här verktyg och de som finns på marknaden idag är för tunga och väldigt dyra.
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Bilaga 3, Kravspecifikation
sid. 1(1)

K
riterium

 nr
K

undkrav (K
), Ö

nskem
ål (Ö

)
K

riterium
N

otering

Förflyttning
1

K
H

öj och sänkbar
I x och y led

2
K

Lätt att positionera
Av cylinder

3
K

Sm
idigt att förflytta vid fältarbete

Förflytta från bilen till grävm
anskin

4
Ö

Ska gå att spänna fast/fästa på larvkedjan
Så att den sitter fast vid dem

ontering

M
aterial

5
K

D
ubbelverkande cylinder

Standard från uppdragsgivare
6

Ö
Finnas utrym

m
e för flex

Berorende på vilket m
aterial valet blir

7
Ö

Vikt < 86 kg
M

inska vikten för sm
idigare hantering

8
K

Klara ett tryck på 75 ton
M

inskar behov av hjälpm
edel typ gasbrännare

Säkerhet
9

K
Ingen kläm

risk
10

K
Inga lösa delar som

 kan sprätta lös
11

K
Inte m

edge tunga lyft
Sam

tliga ska vara hanterbara av personal

H
antering/ användning

12
K

Ska gå att hanteras av en person
H

anteras i nuläget av 2 personer
13

Ö
Lätt att förstå hantering

14
Ö

Eldriven
15

Ö
M

otordriven
16

Ö
Ingen m

anuell hantering
Produktion

17
K

Lätt att producera
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Bilaga 4, Ganttschema 
Sid 1(2)
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Bilaga 4, Ganttschema 
Sid 2(2)
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Bilaga 5, Viktningsmatris 
Sid 1(2)



61

Bilaga 5, Viktningsmatris 
Sid 2(2)
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Bilaga 6, Ritning CFA1000-200 
sid 1(1). 
Hydraulcylinder som verktyget anpassats efter.
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Bilaga 7, Produktblad Strenx 1100 
Sid. 1(1)

Data sheet 2017sv Strenx 1100 2017-04-20

Strenx 1100

Allmän produktbeskrivning
 Strenx 1100 är ett konstruktionsstål med hög sträckgräns på lägst 1100 MPa. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner. 
Trots hållfastheten är materialet förvånansvärt lätt att svetsa och bocka.
 
Fördelarna med Strenx 1100 omfattar:
 
• God svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet 
• Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser 
• Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott 
• Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet

 
Dimensionsintervall
Strenx 1100 levereras i plåttjocklekar mellan 4–10 mm. Strenx 1100 finns i bredder upp till 3200 mm och längder upp till 14630 mm beroende 
på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensioner återfinns I dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper
Tjocklek
(mm)

Sträckgräns 1 ) Rp0.2

(min MPa)
Brottgräns 1 ) Rm

(MPa)
Förlängning A5

(min %)

4.0 - 4.9 1100 1250 - 1550 8

5.0 - 40.0 1100 1250 - 1550 10
1) För provstavar uttagna i tvärsriktningen enligt EN 10 025.

 
Slagseghet

Stålstort Minsta slagenergi (J) vid Charpy-V-provning av provstavar i tvärsrikt-
ningen10 x10 mm 2)

Strenx 1100 E 27 J/ -40oC

Strenx 1100 F 27 J/ -60oC
2) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10025-6 alternativ 30. För tjocklekar mellan 6-11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad 
storlek. Det specificerade minimikravet är proportionellt mot provstavens tvärsnitt jämfört med en provstav i normalstorlek (10 x 10 mm).

Kemisk sammansättning (chargeanalys)
C *)

(max %)
Si *)

(max %)
Mn *)

(max %)
P
(max %)

S
(max %)

Cr *)

(max %)
Cu
(max %)

Ni *)

(max %)
Mo *)

(max %)
B *)

(max %)

0.21 0.50 1.40 0.020 0.005 0.80 0.30 3 0.70 0.005
Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

 
Maximal kolekvivalent CET(CEV)

Tjocklek
(mm)

4.0 - 4.9 5.0 - 7.9 8.0 - 14.9 15.0 - 40.0

1100 E CET(CEV) 0.37 (0.57) 0.38 (0.58) 0.39 (0.62) 0.42 (0.73)

1100 F CET(CEV) - 0.40 (0.70) 0.40 (0.70) 0.42 (0.73)

 


