
Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde

U
TV

EC
K

LI
N

G
 

A
V 

FÄ
LL

B
A

R
T 

K
A

R
TB

O
R

D
 

FÖ
R

 
M

IL
IT

Ä
R

A
LE

D
N

IN
G

SF
O

R
D

O
N

D
EV

EL
O

PM
EN

T 
O

F 
FO

LD
A

B
LE

 
M

A
P 

TA
B

LE
FO

R
 

M
IL

IT
A

R
Y 

C
O

M
M

A
N

D
 V

EH
IC

LE
S

E
xa

m
en

sa
rb

et
e 

in
om

 in
te

gr
er

ad
 p

ro
d

u
kt

u
tv

ec
kl

in
g

C
-n

iv
å

30
H

ög
sk

ol
ep

oä
n

g
V

år
te

rm
in

 2
0

10

H
en

ri
k 

F
or

ss
m

an
E

sa
 N

ie
m

i

H
an

d
le

d
ar

e:
A

n
d

re
as

 E
ri

ks
so

n
, H

äg
gl

u
n

d
s

D
an

 H
ög

be
rg

, H
ög

sk
ol

an
 i 

Sk
öv

d
e

E
xa

m
in

at
or

:V
ik

to
r 

H
jo

rt
 a

f 
O

rn
äs

, H
ög

sk
ol

an
 i

Sk
öv

d
e



Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde
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Sammanfattning
I dagsläget finns ett problem med det fällbara kartbord som används i militära ledningsfordon. Större fokus på säkerhet och nya förhållanden har lett till 
att ett nytt bord behövs som är anpassat för den nya miljön och användarna.  Arbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds och handlar om 
utvecklingen av ett nytt fällbart kartbord till det bepansrade bandfordonet BvS10 MkII. 

Utgångspunkten har varit att skapa ett mer användarvänligt bord som dessutom är billigare och väger mindre. Slutresultatet baseras till stor del av en 
ergonomianalys där höjd och lutning på bordsskivan analyserades med hjälp av datorsimulerade människor baserade på antropometriska data. Utöver 
ergonomianalysen har även ett koncept på fällning av bordet samt en hjälpmekanism till denna tagits fram.

Det färdiga konceptet är modulärt med avseende på antalet platser vid bordet. Fällningen är baserad på stag med knäledsvikning och hjälpmekanismen är 
baserad på torsionsfjädrar i syfte att underlätta för användaren vid handhavande av bordet.

Abstract
In the present situation there is a problem regarding the current foldable map table being used in military command vehicles. A stronger focus on safety and 
new situations has lead to the need of a new table that’s adapted for the new environment and the users. The project has been performed in collaboration 
with BAE Systems Hägglunds and deals with the development of a new foldable table for the armored vehicle BvS10 MkII.

The main objective was to create a more user-friendly table at a lower price and with less weight. The outcome is largely based on a ergonomics analysis 
where height and slope of the table top was analyzed using based on anthropometric data. In addition to the ergonomics analysis a concept of how to fold 
the table as well as an auxiliary mechanism for this has been developed.

The final design is modular with respect to the number of seats at the table. The folding is based on two braces that folds like a knee joint. The auxiliary 
mechanism is based on torsion springs in order to facilitate user operation of the table.
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Förord
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Designingenjörsprogrammet
Designingenjörsprogrammet är en treårig högskoleingenjörsutbildning vid Högskolan i Skövde som genererar en teknologie kandidatexamen inom integre-
rad produktutveckling. Utbildningen startade 1994 och var då den första i Sverige av sitt slag.

Utbildningen kombinerar traditionella ingenjörsämnen med kurser inom färg&form, ergonomi och användarvänlighet. Designingenjören är främst tänkt 
att arbeta med produkter där människa och teknik interagerar. Designingenjören har insyn i flera steg av produktutvecklingsprocessen med fokus på de 
tidiga delarna och därmed en inriktning på konceptuell design.
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Introduktion & Bakgrund

1Den inledande delen i rapporten ger en bak-
grund till problemet. Här presenteras informa-
tion om företaget och miljön där ett bord skall 
sitta monterat. Den existerande bordslösning-
en presenteras tillsammans med problem och 
svagheter med denna, vilka resulterar i en mål-
specifikation som beskriver önskvärda värden 
och egenskaper för den nya lösningen.

Uppdraget är att utveckla ett nytt fällbart kart-
bord för invändigt montage i bandfordon. Det 
existerande bordet anses vara  tungt, dyrt och 
inte alls användarvänligt. Bordet skall vara 
takmonterat och huvudsakligen vara utvecklat 
för bandvagn BvS10, men om möjligt även vara 
kompatibelt med andra typer av militära fordon.
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1.1 BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds AB (nedan: Hägglunds) 
konstruerar, tillverkar och marknadsför militära 
fordonssystem.

Bolagets främsta produkter är stridsfordon, be-
pansrade terrängfordon och tornsystem. Hägglunds 
produkter finns representerade i mer än 40 länder 
världen över.

Hägglunds är ett dotterbolag till BAE Systems plc, 
och är verksamma inom affärsområdet Land & Ar-
maments. Huvudkontor och produktionsanläggning 
ligger i Örnsköldsvik och har cirka 1000 anställda. 
Omsättningen var 4,4 miljarder svenska kronor un-
der 2008. Hägglunds har lång erfarenhet av militära 
terrängfordon och har tidigare utvecklat exportsuc-
céer som Bv206 och CV90 (Fig. 1.4 - Fig. 1.7). 

Företaget härstammar  från snickerifabriken och 
senare verkstadsföretaget Hägglund och söner. Fö-
retaget grundades 1899 och tillverkade allt från 
möbler till flygplansdelar och spårvagnar (Fig. 1.1 
-Fig. 1.3).

Fig. 1.4. Tidig pansarbandvagn.Fig. 1.1. Spårvagn.

Fig. 1.2. Träningsflygplan.

Fig. 1.3. Buss.

Fig. 1.5. Bv206.

Fig. 1.6. CV90.

Fig. 1.7. SEP 8x8.
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1.2 BvS10
BvS10 är ett splitterskyddat terränggående 
bandfordon och det fordon som bordet främst är 
tänkt att vara monterat i. Fordonet är tvådelat 
och alla fyra band är drivande.

Bordet sitter idag monterat i bakvagnen på två 
olika typer av ledningsutrustade BvS10. De två 
vagnstyperna är “Commander”, det vill säga 
stridsledning av marktrupp samt “Watchkee-
per”, ett fordon för styrning av ett obemannat 
spaningsflygplan.

BvS10 har goda terrängegeneskaper och har 
bland annat använts framgångsrikt av Storbri-
tannien i Afghanistan (fig.1.8). En ny BvS10 MkII 
har utvecklats vilken bland annat har tio gånger 
bättre minskydd och starkare motor. 

BvS10 finns i ett flertal konfigurationer, däri-
bland ambulans, trupptransport, reparations-
fordon och som olika typer av ledningsvagn. 
BvS10 flyter och kan simma vilket medför att 
den kan användas som amfibiefordon. Fordo-
net används idag av Storbritannien, Holland och 
Frankrike.

Fig. 1.8. Brittisk BvS10 på patrull i Afghanistan.

Olika konfigurationer:

• Splitterskyddad trupptransport
• Reparation och bärgning
• Ambulans
• Ledningsfordon
• Lastväxlare
• Granatkastare
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1.3 Det existerande bordet
Bordet som är används i BvS10 är ursprungligen 
ett stelt kartbord som utvecklats för lednings-
versionerna av CV90. Bordet kom senare att 
hamna i BvS10, där vagnskonfigurationerna såg 
något annorlunda ut.

Storbritannien, en av de nationer som idag an-
vänder BvS10, använder vagnen bland annat till 
att transportera och kontrollera sina Watchkee-
per, ett radiostyrt taktiskt spaningsflygplan. De 
har även en commanderversion.

Vid transport så lastas flygplanet och dess ut-
rustning i en låda som rullas in i bakvagnen, 
därav behovet av ett uppfällbart bord.

I commanderversionen av vagnen används bor-
det bland annat till karttjänst, sambandstjänst 
och förberedande av order.

Lösningen som används idag är en modifikation 
på det föregående stela bordet. Modifikationen 
är sådan att stagen har blivit utrustade med 
gångjärn vilket gör att bordet kan hissas upp i 
taket med hjälp av en handvinsch (Fig. 1.9). Med 
hjälp av två friktionslås låses bordet fast i upp-
fällt eller nerfällt läge.

I samband med utvecklingen av BvS10 MkII togs 
även nya stolar fram. Dessa stolar ser något an-
norlunda ut och passar därför dåligt med det ex-
isterande bordet.

Fig. 1.9. Hägglunds fällbara kartbord.
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1.4 Minstol
Vid vidareutvecklingen av BvS10 till MkII med 
bättre minskydd byttes även fordonets säten ut. 
De nya sätena skyddar personalen inuti fordo-
net bättre vid en minträff, då dessa går att ställa 
om från “fredsläge” till “minläge” (fig 1.10). I och 
med de nya minstolarna har problem dykt upp 
med det redan existerande kartbordet som sit-
ter monterat i bakvagnen på commander- och 
Watchkeeperversionerna av BvS10. 

De nya säterna sitter liksom de gamla monte-
rade ovanför bandhyllorna men i och med att de 
nya sätena går att ställa om till “minläge” med-
ger inte konstruktionen att montera dessa lika 
tätt mot väggen som tidigare. Följden av detta 
blir att sätet hamnar längre ut från väggen i 
fredsläge. 

Minläget innebär att sätet höjs upp något från 
golvet och att passageraren sätter fötterna i 
två hällor som sitter under motsittande pas-
sagerares säte, allt för att förhindra att trycket 
“slår” underredet och durken på passageraren. 
När sätet fälls upp i minläge flyttas även detta 
fram ytterligare. Resultatet av detta blir en mer 
liggande position och som en följd av minskat 
benutrymme tillsammans med fotplaceringen 
i hällorna sitter passageraren mer hopkrupen 
med underkroppen med knäna väldigt högt upp. 
Sitsens lutning går att ställa in med hjälp av två 
remmar för att ge användaren möjlighet att jus-
tera stödet för benen.

Fig. 1.10. Minstol satt i “minsäkert” läge.
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1.5 Problem
Det finns en rad punkter som Hägglunds önskar 
av ett nytt kartbord. Det existerande kartbor-
det fungerar med minstolarna satta i fredsläge, 
dock sitter dessa något längre fram än föregåen-
de säten vilket medför att användaren inte sit-
ter vid bordet som det ursprungligen var tänkt. I 
minläge går det inte att ha bordet nedfällt för en 
absolut majoritet av användargruppen. 

Vidare är den existerande lösningen för tung, 
vilket leder till att bordet måste hissas upp i ta-
ket med hjälp av en vinsch och sedan låsas fast 
med hjälp av två friktionslås (Fig 1.11). Om an-
vändaren glömmer lossa friktionslåsen riskeras 
vinschen eller bordet gå sönder. För att ytterli-
gare säkra bordet från att oavsiktligen fällas ner 
under marsch i tuff terräng spänns även bordet 
fast i uppfällt läge med hjälp av två spännband. 
Allt detta sammantaget gör att lösningen blir för 
krånglig. Bakgrunden till att vinschen används 
är bordets vikt som idag ligger runt 50 kg, nå-
got som Hägglunds önskar reducera avsevärt. 
Det existerande bordet är även alldeles för dyrt 
och kostar idag cirka 83 000 kr. Detta ses som 
en följd av att bordet innehåller 46 olika inköpta 
komponenter, vilka i sin tur består av ytterliga-
re delar, samt att bordet måste bearbetas efter 
svetsning på grund av värmepåverkan då mate-
rialet riskerar att slå sig.

Fig 1.11. Bordet låses med friktionslås.

Friktionslås
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1.6 Syfte
Arbetet syftar till att:

• I samarbete med BAE Systems Hägglunds 
utveckla ett fällbart kartbord samt ett un-
derlag för prototypframställning med en er-
gonomianalys som grund.

• Förenkla handhavandet av bordet genom en 
användarvänlig fällösning och reducerad 
vikt.

• Försöka finna kostnadsfaktorer och förbätt-
ra dessa i syfte att uppnå en bättre produk-
tekonomi.

1.7 Mål
Huvudmålet är att arbetet skall resultera i en 
lättare och billigare lösning som kan användas 
tillsammans med de nya sätena. Målet är att bor-
det skall gå att använda med sätena i minläge, 
och om detta inte är möjligt skall bordet istället 
göras så lättanvänt att det enkelt kan fällas upp 
och att användarna på så sätt enkelt skall kunna 
växla mellan “arbetsläge” och “transportläge” 
med bordet och sätena. En ergonomianalys skall 
göras i syfte att göra bordet ergonomiskt att ar-
beta vid såväl som att fälla upp och ner.  

Vidare skall en hållfasthetsanalys göras i syfte 
att säkerställa att bordet klarar en realistisk 
yttre påverkan. En fungerande CAD-modell i Ca-
tia skall tas fram i syfte att utgöra underlag för 
protypframställning.  

Det nya bordet skall passa i MkII och den tidi-
gare Mk0 och om möjligt ytterligare en variation 
av fordon. 

1.8 Arbetets avgränsningar
För att begränsa arbetets omfattning i syfte att 
inte sväva iväg från det centrala sattes en rad 
avgränsningar som tjänar till att klargöra det 
fria fältet att arbeta inom. Genom detta fås en 
klarare bild över området att arbeta inom på vä-
gen mot slutmålet. Då fokus i arbetet ligger på 
en god ergonomi och enklare hantering kommer 
övriga delproblem endast att behandlas ytligt. 
Analys av produktekonomin kommer begränsas 
till att bli en följd av tillverkningstekniska fakto-
rer samt antalet komponenter. Produktens vikt 
kommer optimeras genom konstruktion och 
materialval. Det finns även en rad andra fakto-
rer som sätter gränser, främst utrymme och an-
dra miljöberoende faktorer som att en optimal 
arbetsställning är svår att uppnå med enbart en 
variabel. Fler avgränsningar kommer tas upp lö-
pande i texten.
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1.9 Målspecifikation
En målspecifikation används inom produktut-
veckling i syfte att fastställa de mål som utveck-
lingsgruppen tror kan göra att produkten lyckas 
på marknaden. Vanligtvis är denna specifikation 
flytande och skrivs om efterhand som begräns-
ningar uppkommer i samband med konceptval. 
(Ulrich & Eppinger, 2008)  

De värden som återfinns i målspecifikationen 
baseras till stor del på siffror som härstammar 
från det existerande bordet som sedan är ändra-
de till vad som vore önskvärt för det nya bordet 
(tabell 1.1). Siffror är även tagna från generella 
riktlinjer som finns att tillgå för arbetsmiljö. En 
mer ingående beskrivning av värdenas ursprung 
finns att tillgå i bilaga D.

• Fällas upp i taket

• Vara säker att använda 

• Medge ergonomisk arbetsställning 

• Taktil feedback (känna när det låses och veta 
att det är låst) 

• Minimera tillverkningsmetoder och bearbet-
ning 

• Ställbar i höjd 

• Låst i uppfällt och nerfällt läge

• Anpassat till utrustningen i en vagn

• Anpassningsbar för olika ändamål (segment 
som kan bytas ut eller tas bort) 

• Lätt att montera och demontera 

• Undvika skador vid upp- och nedfällning och 
minimera skaderisk 

• Minimera antalet lösa delar i produkten så-
som vajrar, bultar, spännen etcetera. 

Ej mätbara värden:
• Ljussättningen ska vara anpassad för de 

krav som finns i vagnen

• Gå att använda tillsammans med stol i min-
säkert läge

• Passa i existerande infästning i taket

• Självlåsande

• “Instruktionslös”

• Skall kunna användas av 90% av målgrup-
pen.

Tabell 1.1. Målspecifikation.

Mål Värde Enhet
Vikt 25 kg
Handhavande 1 person
Yttre påverkan (acceleration) 50 m/s2

Antal komponenter <46 st
Antal platser 6 personer
Lutning arbetsyta ~15 grader
Höjd nedfälld (ovanför sittande armbågshöjd) 75 mm
Höjd uppfälld (från tak) <150 mm
Tid att fälla upp 10 sekunder
Tid att fälla ner 10 sekunder
Antal moment 3 st
Pris ca 40000 kr/bord
Låsning uppfällt och nerfällt läge
Antal låsningar 1 antal
Ljudnivå vid nedfällning <100 db
Ljudnivå körning (buller) <85 db
Hantera temperatur - 46° till + 49° Celcius

Livstid  20 år
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1.10 Arbetets upplägg
I den inledande fasen fastställde även gruppen 
hur processen skulle läggas upp. Då en stor del 
av arbetet innefattade ergonomiska aspekter 
för de arbetande gjordes en litteraturstudie som 
främst kom att behandla ergonomi. Syftet var 
att få en allmän uppfattning om vad som är vik-
tigt vid sittande arbetsställning samt att hitta 
ett sätt att angripa problemet. Med den insamla-
de informationen påbörjades en ergonomistudie 
vars syfte var att hitta en bordshöjd och även  en 
lutning på bordsskivan som passar så stor grupp 
användare som möjligt. Här undersöktes hurvi-
da det skulle vara möjligt med en universalhöjd 
för samtliga eller om bordet skulle behövas gö-
ras höj och sänkbart. 

Med detta gjort satte projektgruppen sedan 
igång att titta på olika konstruktionslösningar 
för att göra bordet vikbart och sedan även på 
andra tekniska lösningar som var underliggan-
de själva fällningen av bordet, till exempel lås-
ningen av bordet.

Dessa tekniska lösningar genererades med hjälp 
av en rad kreativitetsmetoder och utvärderades 
sedan genom olika urvalsmatriser.

Med detta som grund påbörjades detaljkon-
struktionen av bordet. Bordets delar skapades 
virtuellt som 3d-modeller i Catia och sattes se-
dan samman. Hållfasthetsberäkningar gjordes 
under konstruktionsfasen och delar fick i många 
fall sitt utseende på grund av de ställda hållfast-
hetskraven, vilket kunde göras genom simule-
ring med en så kallas FE-analys. 

När det nya bordet var klart gjordes en ergono-
mianalys på detta för att säkerställa att bordet 
passar de tänkta användarna samt att alla i vag-
nen når spakar och reglage.
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Förstudie

2I syfte att samla information inför det komman-
de utvecklingsarbetet gjordes en förstudie. För-
studien kom att innefatta en litteraturdel vilken 
främst behandlade ergonomi. Förstudien kom 
även att inkludera en användarintervju där mer 
subjektiva åsikter uppkom samt en mindre kon-
kurrentanalys i syfte att få en uppfattning om 
hur andra tillverkare löst bordsproblematiken. 
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2.1 Intervju
För att få en uppfattning om hur det är att arbeta 
vid ett fordonsmonterat kartbord kontaktades 
försvarsmakten i ett försök att komma i kon-
takt med personal med erfarenhet av detta. För-
hoppningen var att få förståelse för viktiga icke 
mätbara aspekter vid arbete i fordonsmiljö. När 
Hägglunds får fordonsordrar lämnas en krav-
specifikation över från beställar landet.  Dessa 
krav tenderar till att främst behandla ekono-
miska och tekniska aspekter, och många använ-
darmässiga kriterier faller bort längs vägen från 
användare till konstruktör. För att få en bild av 
vad användaren tycker är viktigt vid arbete med 
bord i vagnsmiljö gjordes en användarintervju. 
Intervjun gjordes med hjälp av P4 på Skövde 

Tabell 2.1. Uttalanden och tolkat krav från intervju.

garnison. Målbilden var att komma i kontakt 
med flera personer med användarerfarenhet av 
fordonsmonterade bord, men  då intervjuerna 
kom att genomföras mitt i arméns övningsserie 
fanns enbart en person med efterfrågad erfa-
renhet gripbar.

Intervjupersonen var en stabsofficer som sedan 
tidigare har erfarenhet av stridsledning från 
stridsfordon. Intervjun återfinns i bilaga A.

Sammanfattningsvis så kan kraven knytas till 
två områden - behovet att kunna förvara mate-
riel på och i direkt anslutning till bordet samt 
möjlighet att kunna justera storleken på bords-
ytan. Vid arbete bör så stor arbetsyta som möj-
ligt eftersträvas men vid upp- och avsittning 

måste bordsytan lätt kunna förminskas för att 
medge rörelsefrihet.

Datan som insamlades vid intervjun översattes 
till kundkrav vilka presenteras i Tabell  2.1.

2.2 Konkurrerande bordslös-
ningar
En mindre undersökning gjordes för att se hur kart-
bort utformats i andra typer av vagnar. Med hjälp av 
internet hittades bilder på bord monterade i tre typer 
av vagnar som används eller har använts av Försvars-
makten; Pbv 401, Patgb 203 samt RlPatgb 2024. Ingen 
av de undersökta bordet är fällbara utan baseras på en 
stel konstruktion.

Uttalande Tolkat krav
Bra med klämmor som håller pennor och liknande. Trycker in stridsinstrumenten längst bak i vagnen. Hjälmen 
ligger under sätet.

Medge fastsättning av arbetsutrustning (kontor) och stridsutrustning.

Man tar jämt plats ifrån andra när man ska använda kartor. Medge yta för individuellt arbete.
Bistår varandra vid arbete. Medge yta för arbete i grupp.

Förvaringsfack är bra så att man kan få in mer saker i vagnen och för att få undan dem när de inte används. Medge förvaring av småsaker.
Det sämsta är att det finns för lite plats. Medge utrymme.
Det är viktigt att man ska kunna komma ut ur vagnen snabbt. Det ska vara ”klick” och upp. Medge snabb evakuering.
Bordet används under färd. Medge arbete under färd.

Jobbar och bor i vagnen. Kan tvingas att sova i vagnen. Medge möjlighet till att äta och vila.
Vore bra om stolen och bordet är anpassningsbart. Medge individuell anpassning



13Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde

Pansarbandvagn 401 (Pbv 401) är ursprungli-
gen en rysk vagn som internationellt går under 
benämningen MTLB. Bordet är uppbyggt som ett 
skåp där sidorna fälls ner på vardera sida när bor-
det används. Bordet är en väldigt enkel lösning 
där skivorna låses i uppfällt läge med hjälp utav 
haspar, och i nerfällt läge hålls skivorna i horison-
talläge med hjälp utav kedjor (fig. 2.1). Bordsski-
van stabiliseras upp med hjälp av en ram som lig-
ger ovanpå bordsskivan. Av bilden att döma finns 

det flera negativa aspekter med denna lösning. 
Skåpets ovandel och sidor ser ut att begränsa 
synfältet avsevärt, vilket skulle kunna försvåra 
kommunikation mellan personalen i utrymmet. 
Det finns heller till synes inget som låser ski-
vorna i nerfällt läge, vilket skulle kunna innebära 
att skivan slå uppåt vid framryckning i terräng. 
Ramen på skivan minskar arbetsytan avsevärt 
samtidigt som den försvårar en ergonomisk pla-
cering för underarmar och händer. Fördelen med 

lösningen är att den är enkel, och därmed billig.

Även en annan bordslösning för MTLB hittades. 
På denna variant sitter bordet monterat i golvet 
och viks ut i mitten på ledningsutrymmet (fig 
2.2). Användarna sitter sedan på tre sidor av 
bordet. Lösningen är mer avancerad men ser ut 
att erbjuda stora öppna ytor, men ser samtidigt 
ut att vara omständig att fälla ihop. Bordets och 
stolarnas placering ser ut att erbjuda bra åt-
komst till utrustning inne i vagnen.

Fig. 2.1. Första typen av bord till pbv401 som under-
söktes (Anon1).

Fig. 2.2. Bord till pbv 401 som sitter monterat i golvet (Military Communication Works No. 2 2010)
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Radiolänkpansarterrängbil 2024 (Rlpatgb 
2024), är en Patgb 202 (Patria) med utrustning 
för radiolänk. Vagnen är släkting med Patgb 203 
och är speciellt utrustad för att upprätta sam-
bandsstationer. Detta har medfört att vagnen 
har specifik utrustning för denna typ av arbete 
med bland annat en stor bordsskiva som sitter 
fast monterad i arbetsläge. Vagnen har även en 
annan typ av stolar som mer liknar kontorssto-
lar utrustande med trepunktsbälten (fig. 2.4).

Pansarterrängbil 203 (Patgb 203) tillverkas 
av Patria och är i grunden ett splitterskyddat 
trupptransportfordon. Ledningsvarianten har 
ett stelt kartbord monterat som påminner om 
föregångaren till Hägglunds fällbara kartbord 
(fig 2.3). Bordsskivorna kan enbart sättas i ho-
risontalläge och har således ingen lutning. Detta 
i kombination med att bordet är något högt gör 
att det kan bli oergonomiskt för kortare perso-
ner att sitta vid bordet.

Fig. 2.3. Pansarterrängbil 203 med monterat kartbord (Svensson, 2003) Fig. 2.4. Rl-patgb 2024 är speciellt utrustad för arbete vid bord (Anon2).

2.3 Delproblem
I syfte att underlätta arbetet och för att kunna 
angripa förbättringsarbetet på bästa sätt gjor-
des en nedbrytning av bordets delfunktioner för 
att lättare kunna lösa de konstruktionsmässiga 
delproblemen. 
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Följande delproblem identifierades:

1. Fällningen av bordet. Hur fälls bordet på 
bästa sätt? Skall det lyftas rätt upp eller 
svängas upp? Skall det fällas upp i en rörelse 
eller kan det delas upp i flera moment?

2. Låsning av bordet. Hur skall bordet låsas i 
uppfällt respektive nedfällt läge? Skall det 
vara olika låsningar eller finns det en smart 
lösning att kombinera dessa?

3. Handtag och manöverdon. Hur skall handtag 
och manöverdon utformas och var ska dessa 
placeras? Detta är viktigt för att förenkla 
handhavandet av bordet.

4. Förhindra att bordet svingar ner. När bordet 
fälls får det inte svingas eller falla fritt ner 
då detta kan leda till skador på användaren. 
Hur undviks detta?

5. Höj och sänkbarhet. Går det att göra bordet 
höj och sänkbart på ett enkelt sätt? Detta är 
en viktig ergonomisk fråga då det kan sitta 
både längre och kortare personer vid bordet.

6. Lutning av bordsskivor. Genom att luta de 
individuella bordsskivorna går det att uppnå 
bättre ergonomisk sittställning hos använ-
daren. Skall skivorna kunna regleras steg-
löst eller skall det finnas ett antal lägen? 

2.4 Uppkomna frågor
I samband med att projektgruppen blev mer be-
kanta med problemet och dess förutsättningar 
kom ett antal intressanta frågor upp som var av 
avgörande karaktär för hur bordet skulle kom-
ma att se ut. Svaren på dessa frågor framkom ge-
nom diskussion inom projektgruppen och dialog 
med personal på företaget.

Arbete under färd?
Genom användarintervjun uppkom det att arbe-
te även sker under färd, dock var den intervju-
ade användaren svensk officer och således inte 
tillhörande någon utav kundnationerna.  Dock 
drogs slutsatsen att den taktiska stridsledning-
en bör vara likartad. Mer intressant är det att 
titta på skillnad i stridsledning beroende på in-
sats. Leds operationer i en fredsframtvingande 
internationell insats i en lågintensiv konflikt på 
samma sätt som vid konventionell krigsföring? 

För att reda ut detta kontaktades Lt Jacob Lindén, 
chef för framskjuten stridsledningsplats på näst-
kommande svenska Afghanistankontignent, FS19. 
Enligt Lindén grupperar i regel ledningsvagnen 
tillsammans med sjukvårdresurser och andra 
understödsfunktioner i anslutning till operations-
området och leder operationen från en stationär 
ledningsplats. Då det inte finns någon tydlig front-
linje tas det heller inte terräng på det sättet som 
sker vid konventionell krigsföring, i och med detta 
har behovet av stridsledning under framryckning 
minskat.

Går det inte att kombinera stolarna i minläge 
tillsammans med bordet kommer fokus istäl-

let läggas på att göra den enkelt att växla mel-
lan transportläge  under färd och arbetsläge vid 
gruppering.

Flytta “lådan”?
På det existerande bordet sitter idag en låda 
med uttag för strömförsörjning av utrustning 
som används på bordet. Lådan begränsar bordet 
från att komma upp tätt mot taket, vilket vore 
eftersträvansvärt då det skulle medgöra mer ut-
rymme inne i vagnen. Även valet av fällprincip 
påverkas av lådans placering eftersom då till ex-
empel en inte lika platseffektiv teleskopsfällning 
skulle kunna tillämpas utan att konstruktionen 
i sig skulle vara den mest platskrävande faktorn.

I samråd med handledare på Hägglunds fattades 
beslutet att bortse från strömförsörjningslådan 

Fig. 2.5. Dynamiskt tvåhandslyft.
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och eventuellt annan fast utrustning på bordet. 
Detta baserades på att det i dagsläget endast 
är en kundnation som använder denna typ av 
strömförsörjning samt att det skulle ge för stora 
begränsningar i möjlig fällprincip.

Bordets vikt?
Är det viktigare att bordet väger lite än att det är 
lätt att fälla upp? Om bordets totala vikt inte är 
avgörande skulle till exempel motvikter kunna 
användas för att på så sätt förenkla fällningen. 

Strävan efter att minska den totala vagnsvikten 
är stor i syfte att kunna maximera lastkapacitet 
och skyddsnivå. Detta innebär att hela bordet 
måste väga lite.

Lyft - man/kvinna?
Vid ett dynamiskt tvåhandslyft är det lägsta en 
kvinna kan lyfta 160-180N (Fig. 2.5) (Karwow-
ski, 2006). 

Då ett av kraven var att bordet skulle kunna han-
teras av en person så uppstår problem som inne-
bär att bordets vikt måste reduceras till ungefär 
en tredjedel av vikten av det befintliga bordet. 
Då detta inte kommer vara genomförbart med 
hänsyn till de hållfasthetskrav som ställs så 
måste det tummas på handhavandekraven eller 
så måste en hjälpmekanism användas. 

För att medge god användarvänlighet för hela 
målgruppen beslutades det att en hjälpmeka-
nism skulle användas.

2.5 Catia V5
Catia som är en förkortning på Computer Aided 
Three-Dimensional Interactive Application är 
ett konstruktionsprogram där virtuella kon-
struktioner och produkter görs för konstruk-
tionsändamål. Catia används världen över för 
bland annat produktutveckling. Programmet 
användes för att göra digitala modeller och den 
slutgiltiga 3d-modellen.

I Catia finns det många olika moduler som an-

vänds för olika ändamål. Ett av dessa är Human 
builder som är ett ergonomiverktyg där antro-
pometrisk data används i samband med virtuel-
la människomodeller för att utvärdera och testa 
3d modeller och tänkta produkter innan de till-
verkas i verkligheten (fig. 2.6). Då Hägglunds 
ville ha slutresultatet som en fungerande modell 
i Catia gick en del av förstudien åt att behärska 
programmet och ett flertal av dess moduler då 
det skulle förenkla arbetet genom att göra så 
mycket som möjligt i samma program.

Fig. 2.6. Bild från Catia V5 Human med en manikin tillsammans med det nuvarande bordet.
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2.6 Ergonomi
Då det fällbara kartbordet kommer ingå som en 
komponent i den arbetsplats som bakvagnen på 
BvS10 utgör lades stor vikt på ergonomi. För-
utom det statiska arbetet som sker vid bordet i 
nedfällt läge togs även momentet vid fällning av 
bordet i beaktning. 

I syfte att få en allmän uppfattning kring ergo-
nomi och användandet av antropometriska data 
genomfördes en litteraturstudie.  

Några av de lärdomar som drogs tidigt i litte-
raturstudien var bland annat förståelsen för 
räckviddsbegränsning, behov av handergonomi 
samt att användaren behöver en “personlig sfär” 
(Pheasant, 2006). 

Förutom ergonomifrågan gällande arbete vid 
bordet bildades även en förståelse för att bor-
det har ett bredare användningsområde än en-
bart arbete med kartmaterial. Bordet måste 
även medge användaren möjlighet till socialt 
umgänge, vila, matintag med mera då använda-
ren kommer spendera långa stunder vid bordet. 
Arbetsplatsen skulle eventuellt kunna jämföras 
med en passagerarplats i ett vanligt flygplan, 
där användaren skall kunna göra ovan nämnda 
aktiviteter (Pheasant, 2006)   

2.6.1 Sittande arbetsställning
Enligt Pheasant (2006) finns det några riktlinjer 
som bör följas gällande sittande arbetsställning: 
Framåtlutningar av nacke och rygg bör undvi-
kas. Detta är ofta ett resultat av att bords–ytan 

är för låg och kan ofta förbättras genom att an-
vända en lutad bordsyta. Om bordsytan däre-
mot är för hög riskerar detta att resultera i att 
överarmarna behöver hållas höjda vilket hin-
drar personen att arbeta med armarna avslapp-
nade. Förutom att vara påfrestande för axelmus-
kulaturen kan även högt placerade armar bidra 
till nedsatt cirkulation i armarna då dessa hålls i 
en position högre än hjärtat.

2.6.2 Vad är antropometri?
Antropometri är läran om människan avseende 
kroppsmått, och då i synnerhet kring kropps-
storlek, form, styrka och arbetskapacitet. Alla 
kroppsmått varierar från person till person och 
när användarvänlighet är viktigt är det också 
viktigt att dessa mått tas i hänsyn. Antropome-
tri är en viktig del av ergonomi som möjliggör 
att användaren och produkten fungerar ihop 
rent fysiskt (Pheasant, 2006).

Antropometriska undersökningar är dyra och 
tar tid att utföra därför är det lättast är att an-
vända sig utav redan existerande undersök-
ningar om olika populationer eller olika använ-
dargrupper då det är möjligt. Det finns i regel 
färdiga tabeller med antropometriska data att 
tillgå genom litteratur eller internet.

Det är viktigt att rätt antropometriska data an-
vänds för att undvika ergonomiska problem och 
påfrestningar på kroppen. Om till exempel en 
bordskiva är felplacerad och användaren inte 
kan sitta och arbeta avslappnat kommer istäl-
let musklarna påfrestas för att hålla kroppen i 
rätt arbetsställning, vilket leder till utmattning. 

Fig. 2.7. Exempel på antropometrisk data från 
Peoplesize 2008.
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Även synergonomin kan påverkas då till exem-
pel bordsskivan är för låg för en lång användare 
eftersom avståndet mellan ögon och arbetsytan 
blir för stort (Bridger, 2003).

2.6.3 Antropometrisk spridning
Genom att använda percentiler är det möjligt att 
definiera ett värde i en spridning. Percentil inne-
bär att alla värden i ett intervall delas upp ett 
antal lika stora delar.  Skalan sträcker sig från 1 
till 99 där percentil 50 motsvarar medianen och 
medelvärdet i fördelningen.

Enligt Christina Grahn, ansvarig i ergonomi-
frågor vid Hägglunds, lämnar beställarlandet 
vid order en begäran om att en antropometrisk 
tabell med olika mått baserat på ländernas be-
folkning skall följas (fig. 2.7). Vidare skall ett 
percentilområde på vanligtvis 5-95 på nämnda 
tabeller användas. Inga beställningar på kart-
bordsutrustade BvS10 MkII har ännu gjorts, 
men då bordet skall vara tillgängligt för såväl 
Storbritannien som Holland och Frankrike mås-
te därför alla deras antropometriska tabeller tas 
i beaktning.

2.6.4 Datormanikiner 
Som ett verktyg att enklare kunna avgöra hur 
bra en produkt är ur en ergonomisk synvinkel 
kan manikiner användas. Manikiner är datorsi-
mulerade människor där olika kroppsmått kan 
ställas in för att sedan testa manikinerna med 
produkter virtuellt.

Syftet med manikiner är att förenkla ergonomi-
utvärderingar i en virtuell miljö för att på så sätt 

kunna förkorta utvecklingstiden. Med maniki-
nernas hjälp är det möjligt att testa till exempel 
räckvidd, arbetsställning och belastningar på 
kroppen (Sundin & Sjöberg, 2004).

Genom att använda manikiner kan produkter 
och användarmiljöer anpassas efter människors 
olika fysiska förutsättningar på ett enkelt och 
lättöverskådligt sätt. I manikinprogrammet är 
det möjligt att simulera begränsningar i räck-
vidd och rörlighet som skulle kunna vara en följd 
av skada eller ålder. Genom detta går det till ex-
empel att undersöka vilka möjligheter som finns 
för utnyttjande av ytor på effektiva sätt.

Människokroppen har många rörliga leder och 
mjuka områden. Felaktiga rörelser och belast-
ningar kan ge personskador och bestående men 
och därför är korrekta rörelser och ställningar 
viktigt. Genom att vara medveten om dessa ris-
ker vid utveckling av en ny produkt är det möj-
ligt att förminska eller helt undvika dessa faro-
zoner. 

Diskomfort kan även vara en ledande faktor till 
att ett beslut tas för att omforma eller i vissa fall 
för att utveckla en ny produkt. Även om det inte 
leder till skador visar diskomort att en produkt 
är dålig.

Genom möjligheten att kunna ställa in maniki-
nerna i olika ställningar går det att analysera 
flera olika fall vilka sedan kan jämföras nume-
riskt  med hjälp av utvärderingsmetoder. Det går 
även att uppskatta komfort genom att använda 
komfortvinklar. Om flera olika arbetsuppgifter 
ska genomföras vid en arbetsstation kan det be-
hövas en analys för varje arbetsuppgift med oli-

ka värden på komfortvinklar genomförs. Vidare 
så sitter olika personer på olika sätt och framför 
allt så sitter inte en användare på samma sätt 
hela tiden om en viss uppgift genomförs under 
en längre tid. 

Fler liknande variabler gör att antalet fall som 
måste undersökas för att kunna göra en nu-
merisk jämförelse med någorlunda precision 
snabbt ökar exponentiellt. Därför kan en utvär-
dering av komfortvinklar göras för att snabbare 
nå en slutsats.

2.6.5 Sittställning
Både Bridger (2003) och Pheasant (2006) häv-
dar att hur pass bekvämt ett säte är beror 
mycket på hur den ger muskler möjlighet till av-
slappning och stöd. Kee & Karwowski (2001) be-
skriver hur begränsade vinklar eller avvikelser 
från det neutrala planet under långa tidsperio-
der kan skapa smärta i leder, muskler och senor. 
Det neutrala planet beskriver vilken position en 
led är i under vila.

Enligt Bridger (2003) är en lutande arbetsyta 
med en lutning på 15 grader mot det horison-
tella planet passande för att medge en upprätt 
sittställning för personer sittandes vid en ar-
betsstation. Med en lutande bordsskiva mins-
kas förlängningen det vill säga lutningen av hals 
samt överkropp då huvudet inte behöver luta 
lika mycket framåt vilket förbättrar komfor-
ten vid sittning (Bridger, 2003).  Enligt Bridger 
(2003) kan en lutning på 10 grader av bordsski-
van ge en minskning av kraften på ryggen med 
upp till 22 %. Detta kan även implementeras i 
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fallet med det fällbara bordet till BvS10 Mk II då 
ett lutande bord ger möjlighet för användarna 
att sitta bekvämt under långa perioder. Detta 
minskar avsevärt risken för värk och problem 
med nacke och rygg. Dock är 15 graders lutning 
tänkt för upprätt sittning och därför ej direkt 
applicerbart i detta fall. De vinklar som passar 
bäst för sittställningen i sätena i vagnen får en 
undersökning frambringa.

Bridger (2003) berättar också om vikten av att 
ha saker inom en viss radie under sittande för 
att minska risken för skador relaterade till räck-
vidd.  Under sittande arbetsställning är ryggen 
ansträngd och förlängd och risken är därför 
större för även små ansträngningar som vid 
stående inte skulle skapa problem kan ge kraf-
ter som kan påverka ryggen på negativa sätt. 
Enligt Kee & Karwowski (2001) är stora krafter 
och moment ofta en orsak till skador på rygg och 
ryggmuskulatur, men även repetitiva och extre-
ma ställningar återfinns som orsak till skador. 

Enligt Bridger (2003) ger stöd för armbågen 
även stöd för axelmuskelaturen samtidigt som 
det minskar ansträngningen på ryggen. Bridger 
(2003) berättar även om olika kriterier för att 
minska ansträngningen på axlar såsom att få ner 
armar till midjenivå eller nära kroppen samt att 
placera objekt inom ett komfortabelt avstånd. 

En viktig aspekt vid sittande arbetsställning 
är möjligheten för individer att kunna ställa in 
höjder och liknande för att arbetsstationen skall 
passa individen på bästa möjliga sätt. Enligt 
Bridger (2003) är anpassningsbara säten till-
sammans med anpassningsbara arbetsstationer 

bäst för att infånga så stor målgrupp som möj-
ligt.

Några av huvudfaktorerna för att erhålla bra 
komfort för sittande ställningar är följande:

• Säten bör vara ställbara i höjd

• Utrymme för att användaren ska kunna böja 
sina ben mer än 90 grader samt tillräckligt 
för att kunna sträcka ut knäna vid en bakåt-
lutande sittställning

• Sätet bör erbjuda stöd för ländryggen

• Stöd för underarmar bör ges för att minska 
ansträngningen på ryggen

• Sätet bör medge tillräckligt med friktion för 
att stabilisera en bra sittställning.

På grund av att möjligheten att justera sätet 
i bandvagnen är begränsad ställs ännu högre 
krav på att bordet skall kunna vara så pass an-
passningsbart att den fångar in den tänka mål-
gruppen till en acceptabel nivå av komfort. 

2.6.6 Komfortvinklar
Kee & Karwowski (2001) berättar att komfort-
vinklar kan användas vid design av arbetsplat-
ser för att förbättra och erhålla bra arbetsställ-
ningar. Dessa så kallade ”joint angles of comfort” 
eller ledvinklar för komfort användes i ergono-
mianalysen av sittställning samt bestämmandet 
av kriterier för bordsvinkel och bordshöjd för 
det uppfällbara bordet. 

Den största delen av komfortvinklarna använda 
i undersökningen är tagna ur Kee & Karwow-
ski (2001) men även utifrån andra källor såsom 
Bridger (2003) och Pheasant (2006). Vinklarna 
som används kan ses i tabell 2.3. Bilder på vink-
larna återfinns i bilaga F.

Nacke

Överdrivna vinklar av huvud vid arbete medför 
förlängda muskler i nacken, vilket i sin tur med-
för större ansträngningar på rygg. Detta ger i 
förlängningen värk i rygg och nacke. Enligt Brid-
ger (2003) ger ökande vinkel för nacke större 
risk för värk, stelhet och kramp. 

Enligt Kee & Karwowski (2001)  är de rekom-
menderade vinklarna tagna utifrån tester och 
sedan betygsatta beroende på komfort. Resulta-
tet kan ses i tabell 2.3.

Syn

Enligt Bridger (2003) samt Tilley (2002) är det 
15° till ögats viloläge från det horisontala planet 
vid stående och sittande. Området för föredra-
get synfält ligger inom 30° nedanför det hori-
sontella planet. Det som ligger under detta upp 
till 45° är acceptabelt men inte rekommenderat. 
Det ska påpekas att efter 35° kommer nacken 
att behöva böjas för att ögat ska kunna se nedåt. 
Det rekommenderade avståndet till ett objekt är 
minst 33 cm för väldigt nära tittande, minst 40 
cm för läsning och upp emot 61 cm för standard-
displayer (Tilley, 2002).
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Rygg

För nedre ryggen användes värden rekommen-
derade för nedre rygg i en sittande ställning ur 
Kee & Karwowski (2001)  se tabell 2.3.

Överarm/Axlar

För överarmen användes vinklar rekommende-
rade ur Kee & Karwowski (2001) se tabell 2.3. 
En ändring gjordes på två värden där två grader 
sattes som gräns för bra komfort, där de annars 
skulle ligga på noll grader. Detta gjordes för att 
Human builder V5 skulle kunna visa med färg 
när det är en bra komfort då det inte gick att se 
när vinkeln var på noll grader. En ändring på två 
grader ansågs ligga tillräckligt nära det neutrala 
läget för att inte störa undersökningen.

Armar

Enligt Bridger (2003) är en ökande vinkel mellan 
överarm och underarm relaterat till styvhet och 
värk i axlar. Det är viktigt att undvika statiskt 
arbete där leder måste arbeta i gränsfallsvink-
lar över längre perioder (Pheasant, 2006). Enligt 
Pheasant (2006) är styvhet och värk i axlar be-
roende på vinkeln som axeln behöver arbeta i.

Styvhet:

• Liten styvhet vid mindre än 64 grader. Vid 
mindre än 20% av fallen.

• Mellan styvhet vid 65-74 grader. Vid ca 20% 
av fallen.

• Stor styvhet vid större än 75 grader. Vid ca 

60% av fallen.

Värk:

• Lite värk vid mindre än 64 grader. Vid min-
dre än 40% av fallen.

• Medel värk vid 65-74 grader. Vid ca 40% av 
fallen.

• Stor värk vid över 75 grader. Vid ca 55% av 
fallen.

Dessa värden användes som gränsfall för utvär-
dering för vinkeln av underarm i ergonomiana-
lysen i V5 Human builder. För de omräknade vär-
den som användes i ergonomianalysen se tabell 
2.3. Det centrala i underarmen är att stöd för ar-
marna skall erhållas för att få en så bra arbets-
ställning som möjligt. Vinkeln i sin tur spelar 
då mindre roll i komforten. Om armen däremot 
måste vara för utsträckt kan dålig komfort fås 
utifrån dessa kriterier till exempel som för bil-
förare. Förmågan att se när man arbetar spelar 
även här roll i vinkeln för armen. En utsträckt 
arm vid exempelvis antecknande gör det svårt 
för användaren att se det som skrivs vilket kan 
bidra till dålig komfort.

För rotation av underarm  användes värden er-
hållna ur Kee & Karwowski (2001). En omräk-
ning av vinklarna för att passa Human builder 
V5 resulterade i vinklarna 130°, 160° och 180° 
se tabell 2.3.

Hand

Det är svårt att utvärdera hur pass bra en vinkel 

för en hand är beroende på att olika människor 
sitter olika och använder sina händer på olika 
sätt. För att kunna utvärdera handen användes 
värden ur Kee & Karwowski (2001) vilka åter-
finns i tabell 2.3. I generella drag råder det att 
om handen har tillräckligt med stöd och inte be-
höver arbeta i extrema vinklar kan en god han-
dergonomi fås.

Ben

Med tanke på att arbetarna sitter i en bakåtlu-
tande sittställning skall benen ha möjligheten 
att kunna ha fötterna utsträckta för en bra sitt-
komfort. Andra viktiga aspekter är att kanten av 
sätet inte skall trycka in i mjukvävnaden i benen 
för att minska risken för värk och en dålig sitt-
komfort. Målet är att tyngden skall ligga i stuss 
och fötter och inte i mellanliggande mjukvävna-
der. När muskler ligger i kläm stryps blodflödet 
och den kemiska balansen störs till den grad att 
personen i fråga är tvungen att ändra position på 
grund av smärta och obehag (Pheasant, 2006).

Höft/Lår

För höften användes komfortvinklar för bilföra-
re som specificerades av Pheasant (2006). Dock 
användes en modifiering av värdet då det undre 
värdet sattes som neutralläget för benen det vill 
säga 0°. Värden på 95-120° ur bokens synsätt gav 
ett värde på 0-85° som motsvarar det sätt Hu-
man Builder V5 beskriver vinklarna för lederna. 
Detta motsvarar ett värde på 95-180° ur littera-
turens perspektiv.  Modifieringen användes på 
grund av att användaren av sätena inte behöver 
använda fötterna till att manipulera pedaler el-
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ler liknande utan har dem endast i en vilande 
ställning. Enligt Bridger (2003) ska leder helst 
vara i ett neutralt naturligt läge vilket är 0° för 
stående. Det viktiga är att vinkeln av låren inte 
är för stor vilket skulle leda till att benen kom-
mer föra nära överkroppen, utan att de vilar mot 
sätet. Det är även viktigt att sätet inte trycker på 
mjukvävnader. Se tabell 2.3 för vinklarna.

Knä

För knän användes värden erhållna för riktlin-
jer för sittande i en körställning från Pheasant 
(2006). Det är viktigt att benen kan röra sig 
fritt så att statiska ställningar kan undvikas så 
att  sittställningar som skulle leda till värk och 
smärta kan elimineras. Därför sattes ett inter-
vall av medel fram till maxvärdet av knäböjning 
för att möjliggöra en bra sittställning även i ex-
trema vinklar. Enligt Pheasant är en rekommen-
derad vinkel för en sittande ställning 95° - 135° 
vilket i Human builder V5 innebär en vinkel på 
45° - 85° se tabell 2.3.

Fotled

Då användarna i vagnen inte har stor möjlighet 
att röra fötter och ben är det inte en bekväm sitt-
ställning att sitta i under lång tid. Dock behöver 
de inte använda fötterna för arbete vilket mins-
kar belastningssituationen för fötterna. Det an-
sågs att värdena erhållna ur Kee & Karwowski 
(2001) är tillräckliga för situationen i vagnen. 
Dessa vinklar skulle även passa bra för att ut-
värdera förarplatser. För värden se tabell 2.3.

Tabell 2.3 Komfortvinklar för ergonomianalysen.

Gradintervall för komfort
Nacke Bra Medel Gränsfall

Böjning/Utsträckning -19°/22° -37°/47° -53°/69°
Rotation -41° -58° -69°

Böjning i sidled 28° 40° 48°
Ögon
Syn -30° -45° 25°

Rygg
Utsträckning/Böjning -5°/15° -10°/37° -17°/55°

Axlar
Utsträckning/Böjning -13°/33° -25°/75° -36°/112°

Böja in/Böja ifrån 2° -17°/43° -25°/73°
Rotation 2° -5°/48° -14°/85°

Underarm
Böjning 116°-140° 105°-116° 105°

Rotation inåt 130° 160° 180°
Handled

Böjning/Utsträckning -20°/33° -45°/58° -59°/72°
Böjning utåt/inåt -14°/13° -37°/23° -50°/29°

Höft/Lår
Böjning 85° -17°/112°

Rotation utåt/inåt -2°/5° -8°/10° -11°/15°
Böjning utåt/inåt -8°/2° -15°/5° -25°/11°

Knä
Böjning 45°-85° 0°-45° & 85°-135°
Fotled

Böjning uppåt/nedåt -15°/15° -27°/30° -35°/37°
Böjning utåt/inåt -20°/17° -35°/30° -40°/37°
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2.7 Slutsats förstudie
Förstudien gav projektgruppen kunskap i de 
bakomliggande ergonomiska aspekterna kring 
arbete vid bord. Bland annat lärde sig projekt-
gruppen mycket om hur en god sittställning bör 
se ut (rak i nacken, nedsänkta axlar med mera), 
vilket är viktigt att ha med sig in i ergonomia-
nalysen där manikiner ska ställas in i en bra ar-
betsställning.

En användarintervju gjordes som gav projekt-
gruppen viss insikt i hur inställningen är och 
hur “snacket” går ute på förbanden. Fler inter-
vjupersoner hade varit önskvärt, men yttre om-
ständigheter förhindrade detta. 

Av intervjun kunde projektgruppen tyda att av-
saknaden av plats och förvaringsutrymmen är 
ett stort problem vid arbete i vagn.
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Konceptutveckling

3I den tredje delen tar själva utvecklingen vid. 
En höjd på bordet och en lutning på dess skivor 
skall specificeras i syfte att erbjuda bästa möj-
liga arbetsergonomi efter givna förutsättningar. 
Detta görs genom en virtuell ergonomianalys 
av olika skivor. I samband med detta påbörjas 
även konceptgenereringen som i slutändan ska 
leda fram till konstruktion och detaljdesign av 
det slutgiltiga konceptet. Primärt i detta skede 
är att få fram ett sätt att fälla bordet som sedan 
går att vidareutveckla och hitta dellösningar till. 
Fällprincipen väljs först, detta då låsning och an-
nat kommer vara beroende av hur bordet fälls.
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3.1 Manikinfamilj och antropo-
metri
För att få ergonomianalysen att vara så heltäck-
ande som möjligt samt att erhålla önskvärd 
ackomodationsnivå med avvikande delmått 
skapades två olika manikinfamiljer. Den ena 
bestod uteslutande av män (fig. 3.1) och den 
andra av kvinnor (fig 3.2). Varje manikinfa-
milj innehöll vardera 6 manikiner där de tre i 
varje grupp med störst percentilvärden i längd 
togs från den holländska antropometritabellen 
och de tre minsta togs från den franska tabel-
len. Detta gjordes för att inte behöva ha två se-
parata manikinfamiljer för varje nation vilket 
hade resulterat i 36 manikier. Ett av basmåtten, 
midjeomkrets, togs från den brittiska tabellen 
för samtliga manikiner på grund av avsakna-
den av antropometriska värden från de franska 
och holländska tabellerna. Det som var viktigt 
var att de minska, längsta och största kan sitta  
vid bordet. Därför ansågs dessa huvudmått för 
kundnationerna kunna täcka in de tänkta mål-
grupperna. Utöver midjeomkrets användes även 
mått för totallängd och sitthöjd. Dessa tre mått 
togs då de tillsammans typiskt används när en 
procentsats av en användargrupp skall utses 
och anses tillsammans ge en god mångfald (ta-
bell 3.2) (Speyer, 2005). De använda percentil-
värdena och måtten återfinns i tabell 3.1.  Tabell 
3.1 visar det tabell 3.2 efterfrågar. 

De antropometriska värdena som användes i 
undersökningen var hämtade från Open Ergo-
nomics antropometriprogram PeopleSize 2008 
professional.

Fig. 3.1. Manlig manikinfamilj som användes under ergonomianalysen.

Fig. 3.2. Kvinnlig manikinfamilj som användes under ergonomianalysen.
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3.1.1 Tilläggsmått
Då de tänkta användarna av bordet kommer 
bära utrustning på kroppen behövs ett tillägg 
på måtten i de antropometriska tabellerna. 20 
mm för kängsula, 30 mm på och runt huvudet 
för hjälm och 100 mm kring bröst och buk för 
skydds- och utrustningsväst antas vara rimliga 
värden. Fordonets livslängd innan totalrenove-
ring genomförs beräknas vara runt 20 år. Genom 
att jämföra tabeller med data från tidigt nittiotal 
kan slutsatsen dras att den totala kroppsläng-
den ökar med ungefär 10 mm på en period av 
20 år. Ytterligare avdrag för säteshöjd gjordes 
för att användaren sjunker ner något i sätet vid 
användning. Genom mätningar på ett av de mon-
terade sätena kunde värdet på nersjunkningen 
specificeras. Nedsjunkningen i sitsen uppmättes 
till 1 cm och i sätesryggen till 6 cm vid en belast-
ning av 90 kg. 

 

Tabell 3.1. Antropometriska data som användes under ergonomianalysen.

Tabell 3.2. Maninkinsammansättning enligt Speyer (2005) för att få en god mångfald för män.
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3.2 Utförande av ergonomi-
analys

3.2.1 Analys av existerande bord
Projektgruppen valde att analysera det gamla 
bordet tillsammans med de nya stolarna genom 
att göra en virtuell simulering (fig 3.3). Syftet 
med detta var att samla information kring hur 
det gamla bordet fungerar tillsammans med de 
nya stolarna i BvS10 Mk II. Då de nya minsäkra 
sätena ännu inte använts i fält så testades de i en 
virtuell representation tillsammans med mänsk-
liga modeller i Human builder. I modulen sattes 
olika percentiler av människor in i sätena där de 
placerades i en bekväm sittställning. 

Det framgick redan med korta personer att det är 
fysiskt omöjligt att kombinera det gamla bordet 
tillsammans med de nya stolarna satta i minläge. 
Med stolarna i fredsläge framgick det att det går 
att kombinera stolarna och bordet för personer 
upp till cirka 70 percentil. Då kravet är att även en 
person i 95 percentil skall kunna arbeta vid bor-
det konstaterades det att vinkel, höjd och storlek 
på bordsskivan måste göras om.

3.2.2 Analys av ny bordsskiva
Analysen för att hitta en optimal höjd och lut-
ning på den nya bordsskivan gjordes genom att 
manikinerna testades med olika bordskivor. 
Bordsskivorna placerades “svävande” i syfte att 
frikoppla det ergonomiska problemet från kon-
struktionsproblemet med fällösningen.

Fig. 3.3. Bilden visar det existerande bordet tillsammans med de nya stolarna satta i minläge. 
På bilden ses två manikiner i 95e samt 50de percentil enligt kroppslängd.
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Då en manikinfamilj för varje kön var skapad 
utefter antropometrisk data gjordes en ergono-
mianalys. Manikinerna sattes in i en 3d modell av 
stolarna som sitter i BvS10 MkII. Då sätessitsen 
och sätesryggen är gjorda i tyg till skillnad från 
den stela CAD-modellen tilläts manikinerna sjun-
ka igenom sätet något. Genom mätningar på ett 
av de monterade säterna ute på monteringslinjen 
kunde värdet på genomsjunkningen specificeras.

När manikinerna var på plats importerades 
bordsskivor med olika lutning på skivan vilka 
konstruerats som solider i Catia. Därefter under-
söktes olika höjder på bordskivan.  Enligt Bridger 
(2003) bidrar en lutad bordskiva på 15 grader till 
minskad böjning av rygg och nacke vid sittande 
arbete, vidare bidrar en lutad bordskiva till möj-
ligheten att ge benutrymme kombinerat med en 
lägre bordshöjd mot kroppen. Då stolarna i BvS10 
MkII medger en mer bakåtlutad arbetsställning 
än en kontorsstol användes 10 grader som lägsta 
värde på lutningen av bordsskivan. Övriga vär-
den på lutningen var 20 respektive 25 grader och 
utöver detta togs även en horisontell bordskiva 
med som referens. Tre olika bordshöjder använ-
des i analysen med start på 65 cm och därefter i 
ett intervall om 5 cm. 65 cm användes som lägsta 
värde då knähöjden på de längsta manikinerna 
inte medgav en lägre placering, en höjning med 
15 cm från den gamla bordshöjden och ett direkt 
resultat av de nya stolarna. Genom att kombinera 
vinklar med höjder bildades tolv olika försökssi-
tuationer, vilka återfinns i tabell 3.3. 

I syfte att komma närmare en lutning och höjd 
som passar en så bred variation av användare 
som möjligt började olika försökssituationer stry-

kas då de inte medgav en tillräckligt god ergono-
misk arbetsställning. Första målet med försöken 
var att komma fram till den lämpligaste bords-
höjden då vinkeln på bordsskivan går att anpas-
sas individuellt på ett enklare sätt än bordshöj-
den. Under försöken framgick det att det främst 
var den kvinnliga manikinfamiljen som var be-
gränsande när det gällde bordshöjd. Detta är en 
följd av deras kortare längd vilket ledde till stora 
påfrestningar på överarmar och axelpartiet hos 
dessa. Då faktorer som benutrymme i djup, tak-
höjd och sätesutformning inte var ändringsbara 
var påfrestningar på nedre delen av rygg och ben 
konstant under de olika testen, och de faktorer 
som istället blev avgörande för resultatet var på-
frestning i leder på axlar/överarmar, underarmar 
och handleder. 

Det visade sig även att metoden inte är helt felfri. 
Vissa ställningar gav goda betyg trots att arbets-
ställningarna visuellt såg felaktiga ut. Detta antas 
vara en följd av att de komfortvinklar som finns 
att tillgå är bundna till en viss typ av sittställning, 
och därmed inte anpassade till förutsättningarna 
i BvS10 MkII. 

3.2.3 Försökssituationer
Försök 1 har höjden 65 cm med en plan bordski-
va. För den kvinnliga manikinfamiljen visade det 
sig att skivan var för högt placerad för att medge 
en god arbetsställning. Figur 3.4 visar tydligt hur 
axlar och armar är allt för högt placerade vilket 
resulterar i röd färgkod. För att de korta ska kun-
na arbeta måste de luta sig framåt för att få ski-
van tillräckligt nära. Detta är ej rekommenderat 
för långvarigt arbete med datorer eller andra lik-

nande uppgifter. För den manliga familjen med-
gav försöket en medelgod arbetsställning långt 
ut på bordsskivan, men begränsade åtkomst och 
arbete längre in på skivan.

Försök 2 har höjden 65 cm och skivlutningen 10°. 
För kvinnorna visade sig att 10° var bättre än en 
plan skiva. Dock är bordsskivan generellt sett 
fortfarande för hög för individuellt arbete även 
om det hos vissa individer råder acceptabla för-
hållanden för överarmarna. Vinkeln lämpar sig 
inte för individuellt arbete för den kvinnliga ma-
nikinfamiljen.

Försök 3 har höjden 65 cm och skivlutningen 20°. 
För den manliga manikinfamiljen var detta den 
bästa kombinationen med avseende på överar-
mar. Ställningen var mindre bra för vinkeln på 
underarmarna bortsett från den manikin med 
längst underarmar som satt bra med dessa. För 
kvinnorna var 20° avsevärt bättre än 10°. De kor-
tare manikinerna hade lite problem med att nå 
bordet och samtidigt uppnå en acceptabel kom-
fortnivå. Dock har manikinerna god syn över bor-
det då 65 cm är så pass lågt att de kortaste även 
kan se de andra utan problem. Generellt sett upp-
når försök 3 en helt acceptabel nivå av komfort 
för den kvinnliga och manliga manikinfamiljen. 

Försök 4 har höjden 65 cm och skivlutningen 25°. 
Försök med den manliga manikinfamiljen visade 
att kombinationen inte var lämplig. På grund av 
den skarpa lutningen på skivan uppstod en kol-
lision mellan låren på de större manikinerna och 
bordsskivans kant. För kvinnorna råder en ge-
nerellt sett bra komfort. Dock gör vinkeln så att 
bordsskivorna hamnar relativt lågt vilket medför 
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att de kvinnliga manikinernas underarmar ham-
nar i en något utsträckt position. Detta i sig är 
inget problem om bra stöd för underarmar finns 
men i detta fallet saknar manikinerna tillräckligt 
med stöd för armarna vilket i sin tur skulle an-
stränga axlar och nacke och bidra till värk och en 
dålig komfort.

Försök 5 har höjden 70 cm med en plan bord-
skiva. Initiala försök visade tydligt att 70 cm är 
alldeles för högt för att kvinnorna ska kunna sitta 
bekvämt och arbeta. Armar och främst axlar sit-
ter alldeles för högt upp och synfältet är alldeles 
för begränsat för att de kortare skall kunna se 
materialet på bordet. Ett plant bort på 70 cm är 
därför inte rekommenderat för användning.

Försök 6 har höjden 70 cm och skivlutningen 10°. 
För den manliga manikinfamiljen lyftes axlarna 

något på flera av manikinerna, detta beror på att 
underarmarna vilar på bordsskivan och skivans 
höga höjd bidrar till detta. Trots att axlarna lyftes 
på flera av manikinerna fick hälften av alla över-
armar i försöker färgkod gul, vilket innebär att 
försök 6 är acceptabel för den manliga manikin-
familjen. De kvinnliga manikinerna har i detta 
fallet något sämre komfort än vid 10° lutning och 
65 cm skivhöjd på grund av den högre höjden på 
bordsskivan. Axlar och armar hamnar högt upp 
och manikinerna tvingas arbeta utsträckta. Fall 
6 är därför ej acceptabelt för den kvinnliga ma-
nikinfamiljen. 

Försök 7 har höjden 70 cm och skivlutningen 
20°. För kvinnorna visade försöket att de fles-
ta manikinerna ligger inom det acceptabla för 
överarmar. Bordet ger i denna vinkel relativt bra 
stöd åt underarmarna och ger manikinerna ett 
rimligt avstånd till ytan vid arbete. Dock bidrar 
den högre höjden till minskat synfält för ma-
nikinerna då det blockerar synen framåt för de 
kortaste. Försök 7 bidrar till en acceptabel nivå 
av komfort för den kvinnliga manikinfamiljen. 
Männen visar en bra komfort över alla maniki-
ner. Den högre höjden visar dock ingen större 
störning i synfältet för de längre männen. För-
sök 7 bidrar även till en acceptabel nivå av kom-
fort för den manliga manikinfamiljen.  

Försök 8 har höjden 70 cm och lutningen 25° 
grader. För den manliga manikinfamiljen kunde 
samtliga manikiner sitta med en god ställning 
med överarmarna, dock ledde detta till en något 
sämre vinkel för underarmarna(fig 3.5). Samt-
liga underarmar fick färgkoden röd i ergonomi-
analysen. För kvinnorna gav försök 8 den bästa 

komforten. Alla manikinerna kunde sitta med 
axlar och armar i en vilande nedfälld position och 
bordsytan gav den stöd som behövs för att kunna 
arbeta bekvämt. Den högre vinkeln får skivan att 
komma närmare än vid 65 cm höjd. Försöket vi-
sade att fall 8 är det bästa fallet för den kvinnliga 
manikinfamiljen. 

Försök 9, 10, 11, 12 har gemensamt att bordshöj-
den är 75 cm och lutningarna 0, 10, 20 respektive 
25 grader. Ergonomianalysen visade att denna 
höjd, oavsett bordsvinkel, var för hög för de mins-
ta manikinerna i den kvinnliga familjen. Därför 
är 75 cm ej lämplig för användning.

3.3 Tolkning av värden

3.3.1 Att välja höjd och lutning
Som framgick ovan så ströks en del av kombina-
tionerna då de helt enkelt inte medgav en accep-
tabel nivå av komfort. Flera av de kvarvarande 
kombinationerna gav likartade värden utslaget 
på överarm, underarm och handled, men då un-
derarmarnas och handledernas komfort i mycket 
beror på vilken uppgift som utförs vid bordet 
skall därför inte för stor vikt läggas vid dessa. 
Viktigare är däremot axlar och överarmar. Om 
arbete vid bordet tvingar användare att lyfta upp 
axelpartiet eller ha överarmarna framåtsträckta 
istället för hängandes längs sidan kommer det 
uppstå stor belastning på dessa, vilket i sin tur 
riskerar att leda till en oergonomisk arbetsställ-
ning. 

De numeriska värden som framgick är något 
som inte bör viktas för hårt. Vikten bör istället 

Fig. 3.4. Kvinlig manikinfamilj med plan bordsskiva 
på 65 cm.
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ligga på att kombinera de numeriska värden som 
framgick tillsammans med sunt förnuft, visuell 
analys av sittställningen och avvägningar för 
att täcka in en så bred målgrupp som möjligt. 
Det finns flera anledningar till att de numeriska 
värdena inte skall viktas för hårt. Den främsta 
orsaken är att exaktheten är dålig för många av 
ingångsvärdena. Till exempel så finns det inga 
klara ingångsvärden om vad soldaterna kom-
mer bära på kroppen vid arbete vid bordet. Olika 
västkomfigurationer med mera kommer avgöra 
hur nära bordet användaren kan sitta. Vidare 
kommer olika användare sitta olika i sätet, vissa 
mer nedsjunkna än andra, vilket i sin tur leder 
till att tryckpunkterna i stolstyget kommer va-
riera med olika nedsjunkning för olika personer 
som resultat. Vidare är de komfortvinklar som 
använts som grund för försöken gjorda i labb 
där försökspersoner får testa olika vinklar av 
kroppsdelar oberoende på hur de kombineras. 
Värdena bör ses som riktlinjer och bör därför 
anses som öppna för viss tolkning.

3.3.2 Val av höjd och lutning
Det slutgiltiga höjden specificerades till 65 cen-
timeter. Bakgrunden till beslutet är att genom 
lutning på bordskivan går det att få höjden “till-
räckligt bra” för de båda manikinfamiljerna. 
Även på höjden 70 centimeter fick manikinerna 
en bra ställning med armarna vid vissa av vink-
larna. Det avgörande var att arbetet även bör 
kunna ske vid en plan yta. Även om en del av 
arbetet kommer ske individuellt måste bordet 
medge arbete i grupp med alla skivor i horison-
talplanet och vid 70 centimeter var förutsätt-

Fig. 3.5. Bild från ergonomianalysen. Färgerna visar diskomforten på respektive kroppsdel.

Tabell 3.3. De olika försöksfallen med höjd och lutning.

0° 10° 20° 25°
65 cm 1 2 3 4
70 cm 5 6 7 8
75 cm 9 10 11 12
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ningarna för dåliga för detta.

Bordet kan komma att bli justerbart i höjd, detta 
beroende av vald fällkonstruktion. 

Den vinkel som uppmättes som bäst för båda 
grupperna vid 65 centimeter var 20°, vid en stör-
re vinkel blir lutningen för brant för att medge 
en bra komfort av armarna samt att skivan kol-
liderar med låren på de längre användarna. Med 
detta som grund specificerades det att skivan 
skall vara ställbar i lutning mellan 0-20 grader. 
Om konstruktionen medger en utskjutningsbar 
skiva vore detta den bästa lösningen då det skil-
jer cirka 8 centimeter i djup mellan de största 
och minsta användarna. 

3.4 Användarundersökning
En mock-up är en simplifierad modell av den 
tänkta produkten. Till skillnad från prototyper 
är mock-uper inte fullt fungerande produkter 
med rätt känsla utan enbart enkla modeller i 
rätt skala (Österlin, 2007). 

Ergonomistudien i föregående stycke visade att 
en bordshöjd på 65 cm ovanför durken skulle 
vara den bästa fasta bordshöjden för att en stor 
del användare skulle sitta så bra som möjligt 
efter de givna förutsättningarna. Ergonomistu-
dien visade även att en lutning på bordsskivan 
i många fall kunde kompensera för den höga 
höjden för de kortare i manikinfamiljen. Studien 
visade att om bordet var möjligt att förutom ho-
risontellt även gick att justera till 10 respektive 
20 grader skulle i stort sett hela percentilspek-
trat kunna sitta acceptabelt med avseeende på 

rygg, axlar, överarmar och underarmar. För att 
kunna återknyta detta till verkligenheten och se 
hur det fungerade i praktiken byggdes en enkel 
rigg med höjden 65 centimeter, möjlighet till att 
luta enligt ergonomistudien samt med möjlig-
het att justera längden på bordsskivan (fig 3.6). 
För testet användes sju personer; 4 män och 3 
kvinnor i varierande längder för att få antropo-
metrisk spridning på testgruppen. Männen hade 
längderna 195 cm, 177 cm, 172 cm och 165 cm. 
Kvinnorna hade längderna 180 cm, 173 cm och 
160,5 cm. Testgruppen fick sedan sätta sig inne i 
bakvagnen på en BvS10 mk II med riggen fram-
för sig och de rätta minstolarna installerade. 
Undersökningen genomfördes så att varje delta-
gare fick lösa uppgifter och kommentera hur det 
kändes för alla tre lägen (0, 10, 20 grader). Del-
tagarna fick vid varje läge utföra fyra olika upp-
gifter: En läsuppgift, en skrivuppgift, en dator-
uppgift samt en uppgift med karta. Inför varje 
uppgift bads deltagarna att sätta sig i en bekväm 
arbetsställning och tänka på hur det kändes i 
rygg och axlar samt underarmarnas placering. 
Deltagarna fick även justera bordsskivans av-
stånd och en diskussion fördes kring detta där 
deltagarna bland annat bads jämföra hur de satt 
med hur de vanligtvis sitter vid ett skrivbord. 
Deltagarna fick även berätta vilka inställningar 
de föredrog för de olika uppgifterna samt vilken 
inställning som var bäst som en generell sådan. 
Användarundersökningen återfinns i bilaga B.

Sammanfattningsvis tyckte 3 stycken att bords-
skivans kant tar i underarmarna och skulle be-
höva rundas av eller mjukas upp för att erhålla 
en bekvämare arbetsställning under en längre 
tids arbete. Generellt sett ansågs det att bords-

skivan satt lite för högt. Då detta är begränsat 
utav de större personernas behövda benutrym-
me kan höjden inte sänkas. Avståndet till magen 
kommenterades också där bordsskivan ansågs 
sitta för långt ifrån. Då de tänkta användarna 
ska få plats med västar och skyddsutrustning 
sattes avståndet till 10 cm från magen vilket 
inte går att få närmare. Då avståndet är anpas-
sat efter stora användare kommer mindre an-
vändare att uppleva skivans avstånd som för 
stort. Ett problemområde var även att pennor 
och annat gärna vill åka av bordet vid lutning. 
Ett annat område som togs upp vid sidan om är 
om bordet skall erbjuda förvaringsutrymme för 
pennor, material, kartor etcetera. 

I stort sett ansågs 10 graders lutning vara den 
bästa för arbete vid bordet oavsett använd-
ningsområde. 0 graders lutning ansågs även som 
acceptabelt och bra för de flesta även om bords-
ytan sitter lite för högt. Alla utom en ansåg att 
20 graders  lutning inte var passande för arbete 
under en längre tid. För att sammanfatta det 
hela är 0 och 10 grader  bra lutningar för bordet. 
20 grader  ansågs inte nödvändigt utifrån tes-
tet och därför kan den uteslutas på grund av att 
det kan ses som en överflödig och onödig extra 
funktion. Höjden 65 cm var bra för målgruppen. 
Dock har de kortaste personerna inte varit med 
i försöket. Fortsatta tester med korta personer 
på runt 150 cm bör göras för att innefatta den 
tänkta målgruppsomfattningen innan ett helt 
avgörande beslut tas.
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3.5 Idégenerering - inledning
När analysen av höjd och lutning på bordsski-
van var klart påbörjades en idégenerering på de 
identifierade delproblemen av bordet. Initialt i 
idégenereringsfasen låg fokus på att generera 
många idéer, vilka sedan gallrades ut efterhand. 
Flera olika dellösningar kombineras sedan och 
vidare utvärdering av de allt mer färdiga kon-
cepten skedde med hjälp av urvalsmatriser och 
benchmarking.

3.5.1 Fällning av bordet
Som en start till att hitta lösningar till fällningen 
påbörjades en idégenereringsfas. Idégenerering-
en inleddes med en brainstormingssession med 
ingenjörsstuderande studenter utan full klarhet 
i problemet eller dess förutsättningar. Många 
experter hävdar att ju mer idéer som genereras, 
desto större är chansen att alla olika typer av 
lösningsförslag kommer till ytan (Ulrich & Ep-
pinger, 2008).

3.5.1.1 Brainstorming
Brainstorming är en ofta förekommande krea-
tivitetsmetod som är bra när många olika lös-
ningsförslag skall genereras på kort tid. Huvud-
delen av förslagen kommer inte leda vidare, men 
möjligheten finns att några av förslagen kommer 
kunna utgöra embryon till framtida koncept.

Brainstorming utförs vanligtvis som en grupp-
aktivitet där deltagarnas bakgrund helst skall 
vara olika och där gruppen är strikt icke hie-
rarkiskt. Problemet formuleras och därefter får 

Fig. 3.6. Användarundersökning med mock-up. På bilden löser testpersonen en kartuppgift med bordet i 
plant läge.
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deltagarna en liten stund på sig att individuellt 
snabbt skissa ner några förslag på lösningar. 
Därefter presenteras lösningarna för gruppen 
som tillsammans arbetar vidare på dessa. Under 
brainstormingsessionen är ingen kritik tillåten 
(Cross, 2008).

Det finns många olika variationer av brainstor-
ming att återfinna i litteratur, vilka i grund och 
botten alla liknar varandra och bygger på prin-
cipen att massgenerera lösningsförslag. Sessio-
nen inleddes med frågan: “Hur fäller man upp en 
bordsskiva i taket?”. Deltagarna fick efter detta 
5 minuter på sig att enkelt skissa ner de olika 
idéer som uppkom. Därefter presenterades alla 
förslag på en whiteboardtavla och dessa gicks 
igenom. När förslagen var presenterade grup-
perades dessa och likartade förslag ströks. Efter 
detta fick gruppen en ny uppgift; att kombinera 
de presenterade förslagen till nya förslag, tre 
stycken per deltagare.  Slutligen presenterades 
förslagen på nytt och sessionen avslutades.

Förslagen från båda omgångarna samlades in 
och gicks igenom. De förslag som låg för långt 
bort från verkligheten sållades bort och de öv-
riga skissades ner mer utförligt och konkretise-
rades något. 

De förslag som sållades bort gjordes så med ett 
flertag kriterier som grund. Kriterierna basera-
des på punkter i uppdragsspecifikationen och 
punkter i direkt relation till dessa. Vidare bygg-
de kriterierna på fysiska begränsningar som 
uppkommer i vagnsmiljön som till exempel att 
inte begränsa åtkomst. 

Uteslutningen baserades på följande kriterier:

Uppskattat antal delar - Få delar

Många olika komponenter är idag ett problem 
då detta leder ökade kostnader för lagerhållning 
och montering.

Uppskattad slutlig vikt - Liten vikt

Vikten är idag ett problem. En fällprincip som 
kräver stor materialåtgång bidrar till ökad vikt.

Begränsning av synfält - Medge fritt synfält

Strävan är att skapa ett fritt synfält för att un-
derlätta arbete och kommunikation över bordet.

Teknisk komplexitet - Genomförbarhet

En komplex fällprincip kan kräva fler ingående 
komponenter, vilket bidrar till ökad kostnad för 
tillverkning och underhåll. Strävan är att bordet 
skall vara enkelt och pålitligt.

Klämrisk - Säkert att använda

För att göra bordet säkert att använda måste 
bland annat klämrisk minimeras. Detta kan gö-
ras genom att minimera punkter där till exem-
pel fingrar kan bli klämda.

Enkel att använda

Bordet skall vara enkelt att fälla och kunna 
manövreras av en person. Är principen allt för 
krånglig eller innehåller för många moment vid 
fällning kommer detta kriterium bli svårt att ge-
nomföra.

Fysiska begränsningar 

Inuti vagnen finns en rad fysiska begränsningar 

med hänsyn till utrymme. Bordet måste fälla 
upp i taket då väggarna är upptagna med sä-
ten, bakdörr samt hållare för pansarskott. Det 
är heller ej möjligt att fälla upp ben eller stöttor 
för bordet från golvet det är väldigt begränsat 
utrymme. Även minhotet sätter hinder för golv-
monterade bord. Vidare går det inte att vika 
bordet i tvärsgående riktning då halva bordets 
längd överstiger höjden från bordsskiva till tak. 
Att rotera eller vrida bordet i horisontalplanet 
är inte genomförbart då utrymmet är ytterst be-
gränsat med personal uppsutten i fordonet.
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Kvar fanns sju stycken idéer (Fig 3.7) om hur 
bordsskivan kunde fällas upp i taket. Dessa pre-
senteras här som F1 till F7.

F1 - Skivan fälls vertikalt upp i taket med hjälp 
av teleskopsprofiler. 

F2 - Skivan fälls upp i taket med hjälp av kors-
lagda stänger på respektive kortsida. 

F3 - Bordsskivan hänger i ledade armar på båda 
kortsidorna och en gängad stång löper mel-
lan dessa. När den gängade stången snurras 
med hjälp av en motor dras armarna inåt vilket 
tvingar bordet att röra sig i höjdled. Principen är 
alltså att bordet “dras” ihop istället för att skju-
tas ihop, hur detta görs är mindre intressant.

F4 - Skivan fälls upp i taket genom att svängas 
upp i längsled. Detta är samma princip som an-
vänds i det existerande bordet.

F5 - Liknar F3 till utförandet men saknar gängad 
stång och motorn. Bordskivan får istället tryck-
as vertikalt upp i taket.

F6 - Skivan sitter upphängd med hjälp av en arm 
på vardera kortsida. Armarna är ledade i mitten 
och skivan kan på så sätt svängas upp i två steg 
i djupled.

F7 - Skivan viks i längsgående riktning och res-
pektive bordsskiva och fälls upp i ett vertikalt 
läge. Därefter svängs bordet upp och fästs i ta-
ket. Fig. 3.7. Sammanställning på de olika fällkoncepten.
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3.6 Utvärdering av koncept för 
fällprincip
En enkel matris med de olika fällprinciperna 
gjordes där nummer 4 fick utgöra referens då 
den bygger på samma princip som det existeran-
de bordet. Matrisen bygger på något som kallas 
“Concept screening” och syftar till att på en en-
kelt sätt kunna överblicka olika koncept för att 
på så sätt kunna minska antalet koncept samt 
förbättra dessa (Ulrich & Eppinger, 2008). 

De olika koncepten jämfördes principmässigt 
och har gemensamt att ingen lösning är direkt 
genomarbetad. Med hjälp av olika mekaniska 
hjälpmedel vore det möjligt att förenkla de oli-
ka koncepten vilken skulle resultera i ett annat 
utfall, men målet här var att jämföra de olika 
sätten att fälla upp borden i dess renaste form. 
Spridningen mellan de olika fällningsprinciper-
na var mycket liten, vilket också framgår i tabell 
3.4.  

Plats är en bristvara i BvS10, speciellt i fält då 
vagnarna är fullastande och har utrustning 
monterat på väggarna, däribland pansarskott 
som måste vara lättåtkomliga. För att inte hin-
dra åtkomst till denna utrustning eller försvåra 
packning av utrustning innanför bordet togs be-
slutet att bordet skall fällas rakt upp mot taket. 
Kvar fanns F1, F2, F3 och F5, Där F3 är beroende 
av att mekanismen bygger på en elmotor eller 
vev.

Tabell 3.4. Concept screening av de olika fällkoncepten.

3.7 Hjälpmekanism
För att kunna tillgodose behovet av att även en 
5 percentil kvinna styrkemässigt skall kunna 
handha bordet gjordes en mindre studie på olika 
hjälpmekanismer. Det existerande bordet fälls 
upp med hjälp av en vinsch - en lösningen som 
både är krånglig och tar tid. 

De olika mekanismer som studerades var föl-
jande:

1. Hävarm med utväxling

2. Fjäder

3. Vev kopplad till vinsch  eller en gängad stav 
som “drar” upp bordet

4. Elmotor kopplad till vinsch eller en gängad 
stav som “drar” upp bordet

5. Hydraulik

6. Gascylinder

Dessa granskades och utvärderades efter föl-
jande kriterier:

• Pris

• Vikt

• Storlek

• Underhåll

• Livslängd

• Snabb att fälla upp

• “Fail safe”

• Skaderisk (risk att falla ner)

Hävarm med utväxling

Denna mekanismen har fördelen att den är enkel 
i sitt utförande och har en lång livslängd i förhål-
lande till underhållsbehovet. Det medger även 
en snabb fällning av bordet. Nackdelen är att 
hävarmen måste förses med någon form av bak-
åtspärr för att inte riskera att slå tillbaka om an-
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vändaren tappar hävarmen under fällning. Även 
med en utväxling på 2:1 måste hävarmen vara 
lika lång som avståndet mellan tak och bordsyta 
för att halvera kraften som måste tillföras. 

Fjäder

En fjäder är den minst avancerade lösningen 
trots sina goda egenskaper. Den är billig, tar li-
ten plats och vikt samt att behovet av underhåll 
är obefintligt. Är fjäderkonstanten rätt avvägd 
blir bordet också lätt att fälla upp utan att det 
skenar iväg. Genom att välja längd och storlek 
med omsorg är det också möjligt att undvika 
utmattning av fjädern. Fjädrar kommer även i 
olika utföranden ex. drag-, tryck-, spiral-, blad- 
och vridfjädrar.

Vev kopplad till vinsch eller en gängad 
stav som “drar” upp bordet

Att använda en vev som genom en utväxling drar 
upp bordet med en vajer eller en gängad stav är 
samma typ av lösning som används på det exis-
terande bordet. Fördelen är att det blir lätt för 
även en svag användare att få upp bordet. Bor-
det hindras även att accelerera och skada perso-
nal och materiel. Nackdelarna är att fällningen 
tar lång tid och att lösningen är förhållandevis 
tung och kostsam.

Elmotor kopplad till vinsch eller en gäng-
ad stav som “drar” upp bordet

Istället för en vev används här en elmotor vilket 
gör det möjligt att fälla bordet snabbare än med 
en handvev. Nackdelarna är att motorn måste 

kapslas in för att inte störa radioutrustning 
samt att bordet blir obrukbart om strömför-
sörjningen försvinner. Elektricitet medför även 
andra problem vid reparation i fält. Ifall något 
skulle haverera så är det svårare att reparera 
utan nya komponenter.

Hydraulik

Hydraulik är långsamt och är långt ifrån den 
enklaste eller mest kostnadseffektiva lösningen. 
Ett hydrauliksystem tar dessutom plats och om 
olja läcker ut blir systemet obrukbart. Hydrau-
liska system medför även mer krav för under-
håll. Med detta som grund valdes hydraulik bort.

Gascylinder

Gascylindern är liten, relativt billig och är lätt att 
byta ut. Den är underhållsfri och hindrar bordet 
från att accelerera vid fällning. Gascylindrar på-
verkas dock av temperaturskillnader i den mån 
att de inte fungerar vid låga temperaturer.

3.7.1 Kombination av fällprincip och 
hjälpmekanism
Den fyra kvarvarande fällprinciperna (F1, F2, 
F3, F5) ställdes upp i en morfologisk tabell (Fig 
3.8) där de kombinerades med de olika hjälp-
mekanismerna. Detta görs för att kombinera 
de kritiska komponenter som ska finnas med i 
en produkt och på så sätt få fram alla tänkbara 
kombinationer av lösningar (Cross, 2008). Me-
todiken är enligt Cross  (2008) att de olika möj-
ligheterna listas och de olika kombinationerna 
sätts samman på de sätt som är möjliga. Sedan 

används en tabell för att få fram de olika kom-
binationerna. Några av mekanismerna gruppe-
rades ihop då de fungerar likartat men bygger 
på olika principerna, tillsammans blev det tre 
olika mekanismtyper; hävarm (M1), fjäder/gas-
cylinder (M2), motor/vev till vinsch eller gängad 
stav (M3). De olika kombinationerna skissades 
ner i rutorna i matrisen. Tabellen resulterade i 
tolv stycken koncept som kan vara tänkbara lös-
ningar på problemet.

Matrisen med de olika kombinationerna över-
blickades och en diskussion fördes kring de 
olika alternativen, varefter olika kombinationer 
började strykas för att få fram kombinationer 
att jobba vidare med.

Kombinationer som var baserade på fällprincip 
F2 ströks då de korslagda stängerna på varje 
sida innebär en risk för kläm eller klippskador. 
Även alternativ som byggde på hävarmsmeka-
nismen ströks då denna lösning är platskrävan-
de och hade dålig potential till att bli ett funk-
tionell och lättanvänt slutresultat. Vidare ströks 
handvev ur grupp M3 då detta är lösningen som 
praktiseras på det existerande bordet, vilken 
fått dåligt omdöme ifrån kund för att vara lång-
sam och omständig. 

3.7.2 Val av fällprincip och hjälpme-
kanism
Till kombinationer att vidareutveckla valdes 
en motordriven teleskopslösning baserad på en 
vinsch (F1M3) samt en viklösning baserad på 
fjäder/gascylinder (F5M2). Dessa kom att få ar-
betsnamnen TELBOR respektive VIKBOR. 
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Dessa valdes då både en viklösning samt en te-
leskopslösning är intressanta att arbeta vidare 
på, likväl som både en mekanisk och en elektrisk 
lösning. Fördelningen berodde på att det skulle 
bli tekniskt svårt att göra en platssnål tele-
skopslösning med hjälp av fjädrar/gascylindrar 
liksom som det skulle bli tekniskt svårt att göra 
en viklösning med motor och vajrar utan att ha 
dessa dragna över bordet och vara synfältsbe-
gränsande. Beslutet genomfördes efter en dis-
kussion inom projektgruppen och dessa passade 
bäst in i bilden kring hur ett välfungerande fäll-
bart kartbord skulle se ut och fungera.

Redan tidigt efter att koncepten blivit valda upp-
kom det problem kring dessa. För VIKBOR så på-
verkas en gascylinder av temperaturen, den får 
mer kraft vid hög temperatur och tappar kraft 
vid låg temperatur. BvS10 är specificerad att 
klara temperaturer mellan -46 till +49 grader 
Celsius. Gascylindern kommer tappa kraft för 
att slutligen sluta fungera när temperaturen går 
mot -50 grader Celsius. Andra typer av fjädrar 
studerades och efter rekommendation från per-
sonal på Hägglunds undersöktes torsionsfjäd-
ring. Principen bygger på att en stav i fjäderstål 
vrids och fjädrar tillbaka mot utgångsläget. Den-
na typ av fjädring används bland annat på be-
sättningsluckorna i CV90 där luckornas vikt på 
över 70 kg balanseras ut så att användaren kan 
öppna luckan lätt. Fördelarna med denna typ av 
fjädring är att den går att montera invändigt i 
armarna utan att ta plats samt att den är billig.

Fig. 3.8. Morfologisk tabell över kombinationer på fällprinciper och hjälpmekanismer.
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3.7.3 TELBOR - Vidareutveckling
Vidareutvecklingen av TELBOR inleddes med 
att titta på olika teleskopslösningar. Flera olika 
varianter undersöktes, både öppna profiler och 
hålprofiler. Olika typer av vertikala ställdon 
undersöktes även för höj och sänkbarheten av 
bordet. Även om ställdon i generella fall fung-
erar för ändamålet kräver de elektricitet. De te-
leskopiska ställdonen innebär en lägre höjd. Det 
visade sig dock att de innebar en allt för lång-
sam höjdjusteringshastighet. En hastighet på 20 
mm/s ansågs allt för långsamt för att innebära 
en praktisk lösning på problemet då ett av kra-
ven är att bordet skall gå att få upp snabbt och en 
hastighet av 20 mm/s skulle innebära att bordet 
skulle ta upp mot 30 sekunder att fälla upp.

Vidare så undersöktes även olika typer av vin-
schar. I samband med detta ställdes frågan 
varför inte en eldriven vinsch användes vid 
utvecklingen av det existerande bordet. Hägg-
lunds konstruktörer som skapat det existerande 
bordet förklarade att problemet låg i strömför-
sörjningen. En elvinsch monterad i anslutning 
till bordets placering skulle resultera i att kabel-
dragning och kanaler för kablar skulle behöva 
läggas om. Då bordet endast monteras i en litet 
antal BvS10 skulle detta vara svårt att motivera 
ett sådant omfattande arbete.

Detta resulterade i att TELBOR uteslöts redan 
tidigt i konceptvalsprocessen.

3.7.4 VIKBOR - Vidareutveckling
Arbetet gick vidare med VIKBOR där profiler på 
armarna och ledernas utformning skulle speci-
fieras. Andra problem som också skulle lösas var 
hur fällskivorna på bordet skulle konstrueras 
samt hur bordet skulle låsas i uppfällt respek-
tive nedfällt läge.

3.8 Slutsats konceptutveck-
ling
Konceptutvecklingsfasen gav en rad värdefulla 
lärdomar. Något som imponerade var att använ-
dartesterna stämde bra överens med de datorsi-
mulerade ergonomianalyserna.

Ergonomisimuleringsverktyget visade sig vara 
mycket kraftfullt när det kom till att snabbt ut-
värdera olika försök med bordsskivor. Verkty-
gen gjorde så att det inte behövdes modeller och 
testpersoner för att testa alla möjliga höjder och 
lutningar. Detta gjordes virtuellt och påskynade 
på så sätt processen.

Konceptgenereringen gav många intressanta 
lösningar på kanske främst fällningen, men en 
nogrannare undersökning av möjligheter med 
till exempel kabeldragning inne i vagnen hade 
gjort det möjligt att redan tidigare utesluta vissa 
av koncepten.
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Vidareutveckling & Konstruktion

4Med en vald fällprincip var det dags att vidare-
utveckla den och alla dess komponenter. I detta 
skedet var det viktigt att titta tillbaka dels på 
de krav Hägglunds ställt på slutprodukten så-
väl som på målspecifikationen projektgruppen 
hade satt upp i början av arbetet. 

Förutom att lösa en rad delproblem behövde 
även konstruktionens alla delar specificeras och 
utformas så att dessa fungerade med varandra 
och mötte de mål som ställts.
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4.1 Armprofiler och leder
För att få bordet så litet som möjligt vid ihopfällt 
läge undersöktes utformningen på armarna. 
Först tittades på hålprofiler där lederna sattes 
vinkelrätt på nedre delen av armsegmenten för 
att få dessa att ligga dikt an mot varandra vi 
uppfällt läge (fig 4.1). Även variationer med öpp-
na tvärsnitt undersöktes. Genom att använda en 
U-profil är det till exempel möjligt att låta det 
ena armsegmentet vikas in i det andra.

4.2 Låsning av bordet

4.2.1 Existerande låsning
Låsningen som används idag är kanske en av de 
största bidragande orsakerna till att bordet är 
svåranvänt. Efter det att bordet vinschats upp 
klarar det att hänga i uppfällt läge med hjälp 
av vinschen. För att minska påfrestningarna 
på vinschen under gång och undvika oavsiktlig 
nedfällning samt att säkra bordet i nedfällt läge 
är bordet utrustat med två friktionslås, ett på 
vardera arm. För att undvika att friktionslåsen 
vibrerar upp eller lossnar på grund av att de inte 
är tillräckligt åtdragna så säkras bordet även 
med hjälp av ett spännband i uppfällt läge. Ytter-
ligare spännband har sedan senare använts för 
att ytterligare säkra bordet under färd.

Eftersom låsningen av bordet består av flera oli-
ka moment ökar risken för att användaren glöm-
mer något av momenten. Glömmer användaren 
att öppna friktionslåsen och försöker hissa upp 
bordet riskerar vinschen att gå sönder.

Fig. 4.1. En av de undersökta armprofilerna.

4.2.2 Låsningsmekanism
För att bordet inte skall fällas ner oavsiktligt un-
der hård gång och för att bordet inte skall röra 
på sig i nedfällt läge måste bordet på något sätt 
kunna låsas i uppfällt och nedfällt läge.

För att hitta lösningar med en stor spridning an-
vändes så kallat ytterlighetstänkande. Det finns 
många olika metoder för att idégenerera med 
hjälp av ytterlighetstänkande, som alla har ge-
mensamt att en rad frågor ställts kring lösning-
arna, en av de mer välanvända heter Osbornes 
idésporrar (Österlin, 2007).

4.2.2.1 Osbornes idésporrar
För att få en ny vinkling på problemet och lös-
ningarna till detta används frågeord. Dessa till-
lämpas på existerande liknande lösningar som i 
syfte att utveckla dessa:

• Förstora?

• Förminska?

• Kombinera?

• Omplacera?

• Göra tvärt om? 

(Österlin, 2007)
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För att hitta smarta idéer på låsningsproblemet 
användes en variant av Osbornes idésporrar där 
frågorna istället berörde olika attribut hos lös-
ningen vilka formulerades i motsatspar:

• Föreslå enklaste lösningen

• Föreslå den mest komplicerade lösningen

• Föreslå den billigaste lösningen

• Föreslå den dyraste lösningen

• Föreslå den tyngsta lösningen

• Föreslå den lättaste lösningen

• Föreslå den fulaste lösningen

• Föreslå den snyggaste lösningen

• Föreslå den mest mekaniska lösningen

• Föreslå den mest organiska lösningen

• Föreslå den största lösningen

• Föreslå den minsta lösningen

För att deltagarna skulle få något att utgå ifrån 
genomfördes först en snabb brainstorming där 
olika sätt att låsa bordet listades.

1. Magnet

2. Hake

3. Friktion

4. Clip

5. Lim

6. Band

7. Tryck

8. Skruv

9. Klämma

10. Sprint

Metoden gav en rad roliga och annorlunda för-
slag på låsning av bordet, dock var det mesta 
inget som det gick att jobba vidare på. Metoden 
bidrog dock till en djupare förståelse till vad som 
är eftertraktat och vad inte är det, detta genom 
att benämna lösningarna i för sammanhanget 
negativa attribut som komplicerad, dyr och 
tung. För nämnda exempel så hade “mest kom-
plicerad” gemensamt att den bestod av många 
delar med bultar, muttrar med mera som skulle 
passas ihop vid låsning, “dyraste” hade gemen-
samt att det var olika elektriska lösningar och 
“tyngsta” var olika typer av bulkiga och stora 

konstruktioner.

Slutsatsen som drogs av skisserna på alla attri-
but var att den sökta lösningen skall vara liten, 
gärna icke synlig, vara mekanisk och bestå av 
minsta möjliga antal moment för låsning/upp-
låsning. 

För att belastningen inte skall bli för stor för 
låsningsmekanismen vid körning i ojämn ter-
räng kommer båda armarna behöva låsas, nå-
got som bidrar till ett försvårat handhavande av 
bordet. För att kringgå detta vore det bäst med 
en central upplåsning av de båda låsen. Denna 
upplåsning skulle fördelaktigen kunna monte-
ras i mitten så att den går att nå från båda sidor 
av bordet, men får då inte ha sådan placering el-
ler ett sådant utseende att den täcks av bordet i 
uppfällt läge. För att göra bordet lättanvänt och 
för att hålla nere antalet delar så skall låsningen 
vara densamma för både uppfälld och nedfälld 
låsning. 

Tabell 4.1. Matris där koncepten 1-6 jämfördes med varandra med poängsättning  mellan 0 - 5 beroende på 
hur bra de uppfyllde kraven. Koncept 6 är den nuvarande lösningen med friktionslås.

Koncept 1 2 3 4 5 6
Antal låsningar 5 5 4 5 5 1
Fungerar uppe 5 5 0 5 5 5
Fungerar nere 5 5 5 5 5 5
Säkerhet 5 4 3 5 3 5
Går snabbt 5 4 5 5 3 1
Självlåsande 5 5 5 5 5 0
Antal delar 4 4 5 3 2 1
Enkel konstruktion 4 3 5 3 2 1
Mänskliga faktorn 3 5 3 3 5 1
Summa 41 40 35 39 35 20
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Låsmekanismens placeringen var en fråga som 
undersöktes (Fig. 4.2). Detta skulle rent kon-
struktionsmässigt spela mindre roll då bordet 
kommer låsas oavsett vilken led låsningen sit-
ter på under förutsättning att båda armarna är 
låsta och att bordet befinner sig i fullt uppfällt 
eller nerfällt läge. Låsningen kom slutligen att 
placeras på den översta leden närmast taket 
med motiveringen att samla låsningen och hjälp-
mekanism till en del samt för att flytta upp vik-
ten från bordsskivan för att minska kraften på 
hjälpmekanismen.

Efter en tids skissande och diskussion så valdes 
de mest trovärdiga idéerna ut och jämfördes 
mot varandra i en matris (tabell 4.1) där även 
den existerande låsningen var representerad. 
Den mänskliga faktorn avser risken att göra fel 
eller att glömma ett låsmoment.

Matrisen resulterade i att tre utav koncepten 
blev ledande (fig. 4.3). 

Koncept 1 bestod av en simpel låsning med 
sprintar som fästs i skåror i axeln på leden, 
denna blev ledande med sin enkla och robusta 
konstruktion. Funktionen är även vanligt före-
kommande för låsning i bland annat observa-
tionsluckor för CV90. 

Koncept 2 bestod av en liknande lösning som 
i den första med undantag att låsningen sker i 
steg. Detta möjliggör en stegvis låsning vid lyft 
så att bordet inte kan åka ner utan att låsning-
ens handtag hålls inne. Nackdelen är dock att 
låsningen kräver ett handtag där en person kan 
hålla låsningen öppen medans bordet sänks. 
Detta ansågs som ett problem då en mekanism 

Fig. 4.2. Vald placering av låsningsmekanism för stagen.

utmed armarna medför problem.

Koncept 4 bestod av en simpel låsning där ar-
marna spärras i 2 olika lägen med hjälp av en  
låsningshake som placeras emellan de två olika 
lägena.

Det koncept som valdes blev koncept 1 på grund 
av dess enkla och robusta konstruktion samt 
tidigare användning i andra fordon inom Hägg-
lunds produkter. Tanken är att med ett spår i 
vardera läge fås en enkel och självlåsande kon-
struktion som möjliggör en säker fastsättning 
för bordet under användning och färd. Låsning-
en möjliggör även att användaren ifråga inte be-
höver manipulera låsningen under nedtagning 
och fastsättning utan endast behöver låsa upp 
och sedan manövrera bordet efter behov. Lås-

ningen anses även kunna klara de påfrestning-
ar som låsningsmekanismen utsätts för under 
drift.

4.3 Manöverdon
Placering och utseende av manöverdonet bör 
vara av sådan karaktär att dess funktion tydligt 
framgår utan text eller någon manual hur detta 
skall hanteras. Till exempel signalerar en platta 
”tryckas på” medan en stång signalerar ”dras i” 
(Norman, 2002).

Genom att hitta ett manöverdon som går att an-
vända med flera olika grepp och genom att ge 
det en genomtänkt placering bör det gå att finna 
en lösning som fungerar väl för såväl nerfällning 
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Fig. 4.3. Koncept 1, 2 och 4 för låsningsmekanism.

som vid uppfällning. Fördelaktigen skulle grep-
pet även gå att lyfta i, för att på så sätt ge möjlig-
het till att fälla upp/ner bordet utan att tvinga 
användaren att byta grepp efter upplåsning.

De viktiga egenskaperna hos manöverdonet 
sammanfattades i ett antal frågor:

• Vart placeras donet så det kan nås av samt-
liga i vagnen?

• Hur utformas och placeras donet för att inte 
råka användas oavsiktligt?

• Hur skall donet se ut för att medge både drag 
och tryck?

• Hur skall donet se ut för att signalera tryck 
respektive drag i vardera situation?

En snabb bedömning av situationen gav att det 
finns tre möjliga placeringar av låsningsmeka-
nismen på bordet: över, under och på stagen. En 
utvärdering av dessa medföljde att en placering 
över stagen var mest lämplig på grund av att en 
låsning i mitten skulle kunna medföra en allt för 
avancerad mekanism. En låsning nertill medför 
att tyngden på armarna blir större samt att bor-
det skulle ta upp mer plats av ben och bordsyta. 
En placering upptill var därför det bästa alterna-
tivet då låsningen kan lätt gömmas i konstruk-
tionen, den är inte i vägen samt att vikten av lås-
ningen inte lägger sig på armarna. 

Placering av låsningsmekanismens manöverdon 
ansågs som ett viktig punkt för att den generella 
lösningen av bordet skall vara lätt att använda. 
För att många skall kunna använda bordet utan 
problem är det kritiskt att alla kan nå låsningen 

på lättast möjliga sätt så snabbt som möjligt. 
Utav tre möjliga placeringar, sidan längst in, 
mitten och sidan mot dörren valdes mitten av 
bordet som det mest lämpade utifrån de krite-
rier som sätts på bordet. Låsningsanordningen 
skall kunna gå att nå av alla vid bordet vilket 
medför att den i mitten är mest lämplig. Det bäs-
ta alternativet vore att upplåsning och handtag 
är en och samma komponent, men på grund av 
svårigheter med konstruktion ansågs detta inte 
möjligt. Därför valdes en upplåsning som place-
ras i mitten av bordet upptill och som går att nå 
från båda sidor av bordet. Målet är att få en lös-
ning som är lätt att manipulera, men inte låses 
upp av vibrationer eller skakningar. Det är även 
viktigt att låsningen inte signalerar en felaktig 
mappning till exempel att en person använder 
handtaget för att hänga utrustning i taket.
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4.4 Utformning av fällskivor
En kort brainstorming frambringade ett antal 
olika sätt att placera de separata fällskivorna. 
Dessa går att placeras ovanför, inuti, vid sidan 
(det nuvarande) och under bordsskivan. Man 
skulle även kunna ha dessa löstagbara. För att 
få fram den mest lämpliga placeringen använ-
des de kriterier som användes i den tidigare 
brainstormingen med undantaget att de även 
bör spara utrymme. Dessa jämfördes i en matris 
mot den nuvarande lösningen som är koncept 3 
(tabell 4.2). I tabellen sattes ett ”+” där koncep-
tet klarar det bättre än det nuvarande lösningen 
och ett ”-” om det klarar det sämre.

Resultatet utifrån konceptscreeningen blev att 
koncept 1, 5 och 3 fick de bästa betygen för pla-
cering av fällskivor. Ovanför, sidan samt borttag-
bara ansågs bäst enligt de kriterier som angavs 
för screeningen (figur 4.4). Dessa tre placerings-
möjligheter valdes sedan för vidareutveckling 
och kombinering tillsammans VIKBOR och lås-
ningsförslagen.

Fig. 4.4. Koncept för fällskivor.
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Tabell 4.2. Matris där koncept jämfördes mot den existerande lösningen (koncept 3).

4.5 Takrail
Då utvecklingen i branschen till viss del går mot 
modulbasering av fordon har detta tänk till viss 
del även implementeras i utvecklingen av det 
nya kartbordet. Genom att en skena, en så kallas 
rail, fästs mellan takkutsarna blir det enklare 
att montera eller plocka ur bordet från vagnen 
under perioder. På så sätt skulle vagnen kunna 
ändras efter rådande behov och detta skulle 
resultera i att flera olika funktioner kan nyttja 
samma fordon eller att viss uppdragsspecifik 
utrustning skulle kunna monteras på railen.  Ett 
av målen i uppdragsbeskivningen var att få bor-
det att vara kompatibelt med en bred variation 
av fordon. Railen ger tillsammans med den mo-
dulbaserade bordsskivan möjlighet att variera 
bordstorleken från fyra platser och uppåt. 

En takrail medför också enklare montering då 
montören inte behöver lyfta in hela bordet i vag-
nen utan kan istället hänga på det och därefter 
skjuta in det.

Något som undersöktes var hur railen skulle 
utformas och vilket tvärsnitt som är bäst (Fig. 
4.5). Railen måste fästas i kutsarna som sitter 
monterade i standardhålen i skrovet. För att få 
railen och hela konstruktionen att komma upp 
så tätt som möjligt mot taket bör railen fästas 
i kutsarna i railens sidor. För att uppfylla detta 
och samtidigt få minsta möjliga materialmängd 
så valdes två L-profiler monterade mot varandra 
som kan ses högst uppe till höger i figur 4.5.

Figur 4.5. Olika railprinciper.

Koncept
Kriterium 1 2 3 4 5 6
Få delar 0 - 0 - 0 -
Sparar utrymme + + 0 + + 0
Medge fritt synfält + + 0 + + 0
Genomförbarhet 0 - 0 - + -
Säkert att använda 0 0 0 0 0 -
Enkelt att använda 0 - 0 - - -
Summa + 2 2 0 2 3 0
Summa - 0 -3 0 -3 -1 -4
Betyg 2 -1 0 -1 2 -4
Ranking 1 3 2 3 1 4
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4.6 Whiteboard
På det existerande bordet finns fäste för en 
whiteboardtavla. Tavlan sitter monterad på väg-
gen inne i vagnen under färd och monteras på 
bordet i nerfällt läge (fig 4.6). I monterat läge går 
det att dra tavlan i en skena som sitter monte-
rad på bordet. När tavlan dras till det yttre lä-
get på skenan får tavlan en placering som gör att 
den sticker ut genom bakdörren på fordonet där 
den går att vrida för att användas vid ordergiv-
ning utanför vagnen. Enligt Hägglunds är tavlan 
mycket uppskattad av användarna. 

Med denna information som grund fattades be-
slutet att även det nya bordet skall ha plats för 
tavlan, men det skall även vara möjligt att på ett 
enkelt sätt i en verkstad kunna byta ut tavlan 
mot fällskivor. Detta görs genom att det nedre 
spåret för tavelfästet skruvas fast i samma hål 
som gångjärnet för fällskivan sitter monterat i.

Med denna lösning följer bordet linjen i att vara 
anpassningsbart och modifierbart för att kunna 
passa i en specifik uppdragskonfiguration.

4.7 Beräkningar
För att säkert veta att bordet klarar de påfrest-
ningar som specificerats samt att viktoptimera 
konstruktionen gjordes beräkningar på bordet. 
Enligt specifikationen skall bordet klara av en 
yttre påfrestning på fem gånger gravitationen 
vilket är direkt beroende av bordets egenvikt.  

Värdet 5G är något Hägglunds tillämpar då det 
är svårt med utmattningsberäkningar eller livs-

Fig. 4.6. Whiteboarden fastspänd inuti vagnen under färd.

ning på de belastningar som bordsskivan kan 
tänkas utsättas för.

Belastningen framgår enligt följande scenario: 

I grundutförandet har bordet 4 arbetsplatser. 
Var och en av individerna vid bordet har en da-
tor för fältbruk, med en uppskattad vikt på 6 kg. 

längdsprov. För ett kartbord saknar detta vär-
det relevans då belastningen på bordsskivan 
inte står i relation till bordets totalvikt. Det är 
snarare relevant att göra denna beräkning i bor-
dets fästpunkt mot taket.

För att få en mer realistisk yttre påverkan på 
bordsskivan gjordes därför istället en uppskatt-
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EN AW-6063-T6 EN AW-2014-T6 EN AW-6082-T6
Densitet 2,7 g/cm3 2,8 g/cm3 2,7 g/cm3

Brottgräns 241 MPa 483 MPa 290 MPa
Sträckgräns 214 MPa 414 MPa 250 MPa
E-modul 68,9 GPa 72,4 GPa 70 GPa
Poisson’s tal 0,33 0,33 0,33

Utöver dessa finns det pennor, kartmaterial och 
kompasser med en sammanlagd vikt på ett kilo. 
Vid upp-/avsittning kan användarna komma att 
ta stöd mot bordet för att komma i och ur sätet, 
vilket kan komma att belasta bordet med upp 
till 30 kg per person. Detta ger en sammanlagd 
uppskattad vikt på 145 kg. Genom att addera  
hela bordets vikt förenklas beräkningarna nå-
got och samma värde kan användas på bordets 
alla delar. Genom att studera det nya bordets 
volym kan slutsatsen dras att den nya totalvik-
ten kommer hamna runt 30 kg. Detta ger totalt 
175 kg eller 1717 N vertikalt neråtriktat kraft på 
bordsskivan. 

Då bordet även ska gå att använda under marsch 
gjordes även en uppskattning på detta. Belast-
ningen från stöd vid upp-/avsittning tas därför 
inte med här. Kvarvarande 55 kg kombineras 
här med de av Hägglunds uppsatta 5 G för att 
tillse att bordet klarar av hård och ojämn ter-
räng. Detta ger totalt 2698 N som en statisk last.

Som framgår ovan uppstår det största värdet vid 
fall nummer 2 och beräknas till 2700 N (2698 
N). Den angivna kraftpåverkan skall tolkas som 
en utbredd statisk last på bordsskivan verkande 
i vertikalt nedåtgående riktning.

Utöver detta gjordes även beräkningar på stång-
krafterna som uppkommer i stagen. Då stagen i 
uppfällt läge har en vinkel på 9° kommer stång-
krafterna uppnå 8,6 kN. Stagen och dess kom-
ponenter skall då klara av denna belastning. Be-
räkningarna återfinns i bilaga E.

För att även kunna stärka FE-analysernas resul-

tat gjordes en manuell beräkning av det slutna 
stagets förskjutning och spänningsfall vilket 
återfinns i bilaga E tillsammans med alla gjorda 
beräkningar.

4.8 Materialval
För att kunna bestämma tvärsnitt och dimen-
sioner på detaljerna var material tvunget att 
specificeras. Det existerande bordet består av 
aluminium i stag och gångjärndelar, takbalk 
och kutsar består av stål medan bordsskivan 
består av plastlaminat byggt på en stödjande 
aluminiumram. Hägglunds önskan är att nya 
material skall undersökas och då helst ett själv-
bärande material som inte behöver stöttas upp 
med hjälp av en ram eller dylikt. På grund av 
projektets tidsramar fanns det inte utrymme 
för någon djupare materialanalys. Istället kom 
materialet till största del att bli aluminium, an-
ledningarna till detta är flera. Den existerande 
laminatskivan är dyr då den består av många 
delar, den tillför även fler material till bordet då 
den materialmässigt skiljer sig från övriga delar. 
Genom att tillverka skivan i aluminium minskas 
antalet komponenter markant samtidigt som en 

renodling av materialgrupperna ger fördelar vid 
återvinning av ett uttjänt bord. I dagsläget är 
miljöfrågor lågprioriterade. Då bordets tänkta 
livslängd är tjugo år och kan vid enstaka fall 
finnas kvar längre, så kommer förr eller senare 
kommer miljöpolicyn behöva ses över och göras 
om  (McDonough och Braungart 2009).

Det nya bordet består av tre typer av aluminium 
(tabell 4.3). Samma typer av aluminium finns i 
det redan existerande bordet, vilket innebär att 
inga nya material behöver miljöprovas och föras 
in i materialdatabasen.

Genom att materialet i bordsskivorna valdes till 
aluminium är det möjligt att extrudera dessa. Då 
redan flera av bordets komponenter består av 
aluminiumprofiler går det att använda samma 
leverantör vilket medför en ökad leveranssäker-
het.

Tabell 4.3. Materialdata.
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4.9 Konstruktion
Bordet började konstrueras i Catia V5 efter de 
skisser som hade gjorts på VIKBOR. Många lös-
ningar skapades under själva konstruktions-
arbetet genom att testa olika lösningar i pro-
grammet. Exempel på detta är utformningen av 
gångjärnsdelarna samt detaljkonstruktion av 
hjälpmekanismen där de ingående delarna skul-
le passas ihop.

Inledningsvis användes tvärsnitt liknande de på 
det existerande bordet som utgångspunkt, för 
att sedan anpassas efter den bestämda kraftpå-
verkan.  

4.9.1 FE-analys
Genom att göra en FE-analys på bordets ingåen-
de delar är det möjligt att på ett förenklat sätt se 
om detaljerna klarar de ställda hållfasthetskra-
ven. Delarna tilldelas material, randvillkor och 
krafter och det går då att se spänningar i mate-
rialet samt materialdeformation. Då det gamla 
bordets tvärsnitt och godstjocklek användes 
som utgångspunkt för analyserna kunde mycket 
material plockas bort. Denna materialoptime-
ring gjordes på enklaste sätt genom att göra en 
FE-analys för att därefter ändra dimensioner 
och utformning av detaljen efter resultatet av 
analysen. I många fall kunde en avsevärd mängd 
material plockas bort genom att tillföra detaljen 
stödjande ribbor och förstärkta hörn. Genom 
FE-analysen var det även möjligt att hitta kritis-
ka punkter i detaljerna för att på så sätt kunna 
fördela materialet vid dessa. Vissa delar, främst 
i leder och stag som utsätts för dragspänning, 

Fig. 4.7. Bordsskiva samt vikskivor.
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skulle kunna dimensioneras ner ytterligare ur 
en ren hållfasthetssynpunkt. Dessa lämnades 
dock något överdimensionerade för att ge kon-
taktyta i lederna för att ge plats åt glidlager samt 
möjlighet till finare tolerans. Små tvärsnitt och 
en tunn konstruktion riskerar även att förmedla 
ett uttryck om att bordet är klent och ostadigt.

4.10 Delar

4.10.1 Bordsskiva
Den mittersta delen av bordet är uppbyggd av 
tre mindre skivor på 55 cm vardera och sitter 
sammanfogade med plattor som skruvas fast 
mellan dessa (Fig 4.7). För att medge plats åt me-
kanismen för lutning av de yttre bordsskivorna 
behövdes en viss tjocklek på mittskivans ytter-
kanter. Tack vare dessa kanter blir den uppmät-
ta spänningen i bordsskivan låg samt att största 
nedböjning blir mindre än 2 mm.

Delarna är möjliga att tillverka med hjälp av en 
aluminiumprofil som bearbetas genom fräs-
ning, och ingen svets behövs. På skivans kanter 
sitter gångjärn fastskruvade för fastsättning av 
de yttre bordsskivorna. Bortsett från skruv och 
gångjärn består konstruktionen uteslutande av 
aluminium EN AW-6063 T6.

Under utvecklingens gång har materialåtgången 
minskats genom förnyat tvärsnitt där stödjande 
ribbor bär upp konstruktionen.

4.10.2 Fällskiva
För att kunna erbjuda en bra arbetsyta kan vik-

skivorna justeras i lutning. Principen för lut-
ningsmekanismen är densamma som för det 
nuvarande kartbordet. För att kunna hålla en 
upprätt position vid uppfällning används en kul-
led som håller skivorna i en upprätt position.

För vikskivorna används samma tillverknings-
teknik som för bordsskivan. Genom att använda 
strängpressade profiler kan komplexiteten i ski-
vornas utformning hållas nere till ett minimum 
(Fig 4.7). Skivorna kan även konstrueras att 
klara av belastningar utan problem. Då vikski-
vorna inte behöver ta upp bordsskivans belast-
ning behöver dessa enbart klara av belastningar 
som uppkommer vid användning, som personer 
som lutar på bordssivan samt eventuell utrust-
ning på skivorna.

Vikskivans mått är 550 x 310 mm för att kunna 
erbjuda en tillräckligt stor arbetsyta för använ-
darna. För att bordet skall ta så lite plats som 
möjligt i uppfällt läge är vikskivorna delade i två 
delar. Dessa två segment är sedan ledade med 
SOSS gångjärn (Theofils, 2010).

4.10.3 Stag
Stagen är uppbyggda av två olika profiler där de 
övre är öppna och placeras utanpåliggande de 
undre vid fällning. Detta resulterar i en mycket 
platseffektiv lösning (fig. 4.8). Profilerna tillhör 
standardsortimentet hos Sapa Profiler AB (Sa-
pagroup, 2010).

Stagen har i nerfällt läge en vinkel på 58°. Vin-

Fig. 4.8. Stagen infällda i varandra.
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keln medför att en person kan trycka ner bor-
det till dess max nerfällda läge utan att behöva 
anbringa för stora krafter. Vid uppfällt läge är 
stagens vinkel mot railen 9° 

Det övre staget har dimensionerats ner från 
15x5 till 8x4 cm. FE-analyser visade att stagen 
går att få ännu mindre utan att det ska påverka 
hållfastheten avsevärt. Men eftersom allt för 
små stag skulle ge ett uttryck som signalerar 
svaghet samt att det kan bli svajigt valdes ett 
större tvärsnitt. 

Det övre staget utsätts för en spänning på 119 
MPa vid en belastning på 8,6  kN vilket resulterar 
i en nedböjning på 0,7 mm. Materialets sträck-
gräns är 214 MPa. Det nedre staget utsätts för en 
maximal spänning på 28 MPa vilket resulterar i 
en förskjutning på 0,05 mm. Båda stagen är av 
aluminium EN AW-6063-T6.

Det öppna staget har en längd på 185 mm utan 
lederna. Den slutna profilen har längden 168 
mm. Båda stagens FE-analyser återfinns i bilaga 
C.

4.10.4 Gångjärnsdel bord
Gångjärnsdelen som länkar samman stag och 
bordsskiva var den del som gick igenom den 
största förändringen. Delen utsätts för både 
en vertikalt dragande kraft vid infästningen 
mot stagen samt en böjande kraft i delen som 
sitter skruvad i bordsskivan. Förutom rent 
hållfasthetsmässiga förändringar gick detaljen 
även igenom en del förändringar både i syfte att 
minska klämrisken samt att minska möjligheten 
att missljud och skrammel uppstår när bordet är 

uppfällt. 

Gångjärnsdelen är utformad att passa i samma 
fäste som plattorna som låser ihop bordsski-
vorna använder. I nerfällt läge förhindrar gång-
järnsdelen stagen från att röra sig utåt genom 
att staget placeras dikt an mot en plan yta (fig. 
4.9). Materialet i gångjärnsdelen är aluminium 
EN AW-2014-T6. FE-analysen av gångjärnsdelen 
kan återfinnas i bilaga C.

4.10.5 Gångjärnsdel slutet stag
Gångjärnsdelen för det slutna staget är likadan 
både upptill och nertill och är urfräst ur ett 
block. Vid analysen fixerades sidan som sitter 
fastsvetsad i staget och en nedåtgående kraft på 
8,6 kN sattes i hålen för axeln. Den maximala ef-
fektivspänningen i detaljen uppmättes till 38,3 
MPa vilket gav en försumbar nedböjning. Se bi-
laga C för FE-analysen.

Glidlagren i gångjärnsdelen är utav plast och 
näst intill underhållsfria (D&E Glidlagerspecia-
listen 2010). Det är enbart dessa gångjärsdelen 
som har glidlager imonterade.

4.10.6 Gångjärnsdel öppet stag
Gångjärnsdelen för det öppna staget är geome-
triskt enkel och två identiska delar används.

Delarna kan skäras ut ur ett tjockare stycke för 
att därefter borras. Delarna svetsas fast på det 
öppna stagets insida.

Högsta uppmätta effektivspänningen enligt FE-
analysen var 42 MPa. Nerböjningen som detta 

Fig. 4.9. Bordet maximalt nerfällt.
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inbyggd smörjning och därför i stort sett under-
hållsfria (D&E Glidlagerspecialisten 2010).

resulterade i är försumbar. Materialet som an-
vändes var aluminium EN AW-2014-T6. Se bilaga 
C för FE-analys.

4.10.7 Hjälpmekanism
Som inspiration för lösningen användes obser-
vationsluckorna från CV90. De tunga luckorna 
hålls nästintill viktlösa genom att med bladfjä-
derpaket monterade som torsionsfjädrar ba-
lansera upp vikten och på så sätt eliminera det 
tunga lyftet. Genom att modifiera mekanismen 
till luckorna kunde en lösning för VIKBOR-kon-
ceptet fås. Då bordet använder två stag behöv-
des två mekanismer vilket drog ner på storleken 
på bladfjäderpaketen och därigenom även bred-
den på mekanismen.

Hjälpmekanismen fästs i railen genom fästet  
upptill i fig. 4.10. För fästet används skruvför-
band. Detta ger användarna större möjlighet att 
enkelt kunna ta ut bordet från vagnen. Detta ger 
även möjlighet att ändra infästning i skenan om 
ett mindre bord skulle behövas med färre bords-
segment. Fästet har en u-form för att kunna er-
bjuda möjlighet för kabeldragning för elektriska 
komponenter samt plats för vajern som löper 
till låsningsmekanismen. I fästets bottenplatta 
finns urfrästa hål som skall ge möjlighet att jus-
tera cylinderfästet för att kunna ställa in bordet 
vid toleransfel. 

För att underlätta vid tillverkningen använder 
bordet likadana mekanismer i båda stagen.

Bladfjäderpaketets hållare liknar den som an-
vänds i observationsluckorna för CV90. Blad-
fjäderpaketet monteras i ena änden i fästet som 

löper till railen. Den andra änden fästs sedan i 
det som sedan går till stagen. Bladfjäderna mon-
teras i sitt neutralläge i en lutning av 9° mot 
horisontalplanet. Som material användes 
fjäderstål C67S. Fjädern behöver ha höjden 26 
mm, basen 15 mm och längden 174 mm för att 
kunna ta upp tillräckligt med kraft för att kunna 
erbjuda en bra lösning för användarna. Se bilaga 
E för uträkningen av bladfjäderns mått.

Glidlagren i axeln är av plast. Dessa glidlager har 

Fig. 4.10. Exploderad vy av hjälpmekanismen.
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4.10.8 Låsningsmekanism
För att kunna erbjuda en enkel och snabb låsning 
består mekanismen av två stycken låsningar, ett 
i varje stag. Låsning sker i uppfällt och nerfällt 
läge. De fjäderbelastade hakarna låser bordet au-
tomatiskt när rätt position har fåtts. Detta elimi-
nerar ett moment där användarna sedan behöver 
manipulera konstruktionen för att kunna låsa 
bordet. Möjlighet för att kunna ändra de urfrästa 
hålens position ger möjlighet att kunna justera 
höjden där bordet låses fast. Detta i sin tur ger 
möjlighet för att kunna variera bordet för bestäl-
larens behov.

I uppfällt läge utsätts låshaken för en påfrest-

endast ett ryck i handtaget.

Till handtaget valdes ett plant handtag av bock-
ad plåt. Genom att dra ner i handtaget spänns 
vajern och låsningshakarna öppnas. I handtaget 
sitter vridfjädrar som ser till att handtagen är 
spända mot taket. Utformningen valdes för att 
ge intryck av att det ska dras nedåt med finger-
topparna. Den plana ytan skall även uttrycka att 
haken inte är lämplig för att hänga uppe saker.

4.10.10 Rail
För att kunna implementera modulerbarhet be-
hövde railen medge lätt montering. Detta lös-
tes genom att fästa två stycken L-profiler i två 

Fig. 4.11. Upplåsningsmekanismen.

ning på 14,8 kN då bordsskivan belastas med 2,7 
kN. Uträkningarna återfinns i bilaga E.

4.10.9 Upplåsningsmekanism
Då ett av problemen med det nuvarande bordet 
var för svår låsning så var målet med det nya 
bordet att detta skulle ske så lätt som möjligt. 
Detta löstes genom att ha ett handtag i mitten 
av bordet som kan nås från alla kringliggande 6 
säten (fig. 4.11). Genom att eliminera låsningen 
med hjälp av en självlåsande konstruktion be-
höver handtaget endast medge upplåsning av 
låshakarna. Genom att ha en vajerkonstruktion 
kan handtaget låsa upp båda låsningarna med 
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stycken takkutsar. För L-profilerna användes 
redan existerande profiler från Sapa (Sapagroup 
2010). Profilerna användes för att kunna ge möj-
lighet för att lätt nå komponenters fastsättning 
samtidigt som massan reducerades. 

Dimensionerna 5x5 cm och med en tjocklek av 
5 mm användes för att få en tillräckligt hållbar 
profil (bilaga E) som kan motstå krafter från 
bordet och även andra monterade komponenter. 
Profilen har vissa hål för att kunna säkerställa  
fastsättningspunkter för bord samt takkuts. 
Längden på profilen är 1705 mm för att kunna 
innefatta bordet samt eventuella framtida kom-
ponenter. Fig. 4.12 beskriver utformningen utav 
railen.

Materialet för L-profilerna är aluminium EN AW 
6082-T6. Med ett böjmoment på 382 Nm som 
uppkommer utav belastningen blir max spän-
ningen 37 MPa med en maximal deformation på 
0,4 mm i en av ändarna (bilaga E).

Takkutsens är gjord av bockad 4 mm tjock alu-
miniumplåt. Materialet som användes var alu-
minium EN AW 6082-T6. 

Takkutsen liknar den gamla med skillnaden att 
här användes två likadana komponenter. Genom 
att ha likadana kutsar i båda ändarna minskas 
produktionskostnaderna samtidigt som det ger 
ett enhetligt uttryck. Takkutsen har även en 
fastsvetsad hållare vars uppgift är att hålla uppe 
L-profilerna. I fig. 4.12 kan takkutsen samt hål-
laren ses. Takkuts och L-profilerna fästes med 
skruvförband för att eliminera deformation vid 
svets samt för att lätt kunna monteras ner.

4.11 Slutsats vidareutveckling 
& konstruktion
Vidareutvecklingen visade sig vara mer tids-
krävande än planerat, detta då det var här som 
arbetet med att få alla delar att fungera tillsam-
mans tog plats. Vidareutvecklingen visade sig 
även vara mycket lärorik då detta var ett stort 
steg mot att få bordet redo för tillverkning, ett 
område som ofta inte berörs när det kommer till 
utveckling av konceptuell design.

Konstruktionsarbetet visade sig även komma 
att behandla problemlösning i stor utsträck-
ning, främst eftersom delarnas utformning kom 

Fig. 4.12. Railkonstruktionen med L-profiler och takkutsar.

att vara avgörande för mindre problem längs vä-
gen som inte går att lösa med den metodik som 
använts tidigare i projektet. Ytterligare något 
som var av problemlösande karaktär var sam-
spelet mellan hållfasthetsegenskaper och vikt. 
Det visade sig snart att genom ändringar i geo-
metrin gick det att reducera materialmängden 
avsevärt.
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Resultat

5I resultatdelen presenteras det färdiga koncep-
tet tillsammans med bilder. Här presenteras 
även de fördelar det nya konceptet medger.
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Konceptet VIKBOR är ett fällbart kartbord som 
är tänkt att passa alla användare så bra som 
möjligt, för att ge dessa bästa möjliga arbets-
miljö efter givna förutsättningar. Bordet är ut-
vecklat med antropometriska data som grund 
för att täcka in 90% av populationen. Bordet har 
förbättrats på en rad punkter jämfört med sin 
föregångare, och är utvecklat för att vara kom-
patibelt med de nya minstolar som sitter monte-
rade i BvS10 MkII samt andra nyare fordon från 
Hägglunds. Konceptets slutgiltiga vikt blev om-
kring 36 kg med fyra vikskivor. Mer om den slut-
giltiga specifikationen och kommentarer kring 
detta finns att tillgå i bilaga D.

I Fig. 5.1 kan alla de ingående komponenterna 
ses i deras korrekta position.

Bordet använder sig av en hjälpmekanism som 
bygger på en torsionsfjäder vilken är utbalan-
serad för att ha ett jämviktsläge mellan uppfällt 
och nerfällt läge. Syftet med hjälpmekanismen 
är att hjälpa användaren vid upp och nerfällning 
så att lika mycket kraft inte behöver tillföras i 
de mest kritiska lägena. Vid uppfällning är detta 
när bordet har en låg placering som hindrar an-
vändaren att komma in under bordet och trycka 
uppåt och vid nerfällning är detta när bordet 
närmar sig sitt nedre läge och riskerar att slå ner 
och skada personal och materiel i vagnen.

Vid nerfällning lossar användaren på låsmeka-
nismen genom att dra i ett av de två handtag 
som sitter placerade på vardera sida av bordet. 
När låsmekanismen öppnas sjunker bordet från 
sitt uppfällda läge ner mot jämviktsläget där 
användaren sedan får anbringa en kraft för att 

föra bordet mot sitt nedre nerfällda läge. Kraf-
ten som användaren behöver lägga på bordet är 
endast 100 N vilket motsvarar ca 10 kg. Se bilaga 
E för uträkning av kraften.

När bordet är fullt nerfällt går de fjäderbelas-
tade låshakarna automatisk in i låshacken vilket 
ger ett klick och en taktil feedback till använda-
ren för att indikera att bordet är låst.

I nerfällt läge fäller användarna ner de yttre 
bordsskivorna, som även är vikta på mitten för 
att möjliggöra att bordet kommer närmare mot 
taket i uppfällt läge (Fig 5.5).

Skivorna går att ställa in i 2 lägen, ett plant och 
ett lutat läge på 10°. Detta är något som använ-
daren själv justerar beroende på arbetsuppgift 
och personliga preferenser (Fig 5.4).

Uppfällningen går till på motsatt sätt som ner-
fällningen. 

Personalen i bakvagnen blir orienterade om att 
vagnen skall framrycka (Fig 5.6). 

Vikskivorna viks upp och när låsningen släpps 
börjar bordet röra sig upp mot jämviktläget (Fig 
5.7).

Användaren får sedan trycka upp bordet mot ta-
ket (Fig 5.8). 

Bordet trycks upp i det uppfällda läget där bor-
det låser automatiskt och personalen är marsch-
färdiga (Fig 5.9).

 

I uppdragsspecifikationen angavs det att det 
vore önskvärt om det bordet gick att använda i 
en bredare variation av fordon. Detta har lösts 
genom att istället för att bordet sitter fast mon-
terat i taket sitter det istället på en rail som i sin 
tur sitter monterad i taket. Om infästningen i ta-
ket skiljer sig mellan olika fordon behöver Hägg-
lunds på så sätt enbart ta fram en ny hållare för 
railen om beslut tas att bordet skall monteras i 
en annan typ av fordon. På railen går det även 
montera belysning till bordet, eller utrustning 
för andra vagnkonfigurationer vilket medför 
att samma vagn enkelt kan anpassas till en upp-
dragsspecifik uppgift vid internationella insat-
ser. Fig. 5.2 och 5.3 beskriver två olika konfigu-
rationer av bordet.

Då bordsskivan är uppbyggd i sektioner går det 
att variera bordslängden från två skivsegment 
och uppåt (Fig. 5.10). Även detta bidrar till att 
öka möjligheterna för att använda bordet på 
andra sätt eller i andra fordon. Det går även att 
fästa en whiteboardtavla på bordet med hjälp av 
railen (Fig. 5.11).

Fig. 5.12 visar en datorsimulering av användare 
vid bordet.
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Fig. 5.1. Bordet med plats för 6 användare. Skivorna är ställda i 10° lutning.

Takkuts och rail

Handtag för upplåsning

Hjälpmekanism

Övre stag

Undre stag

Inre skiva

Yttre skiva (fällskiva)
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Fig 5.2. Bordet med 4 platser sett från sidan. Skivorna är ställda i olika 
lutning.

Fig 5.3. Bordet med plats för 6 användare. Skivorna är ställda i plant läge.
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Fig 5.4. Bordet med plats för 4 användare. Skivorna är ställda i de olika lägena. Whiteboard-tavla monterad.
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Fig 5.5. Bordet i de olika lägena. Uppfälld i taket och hur stagen viks samman. Nerfälld med skivorna uppe samt utfällda.
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Fig. 5.6. Personalen arbetar vid bordet. Fig. 5.7. Uppfällning av skivor samt upplåsning av bordet.

Fig 5.8. Uppfällning av bordet från jämnviktsläget. Fig. 5.9. Bordet låser automatiskt i uppfällt läge.
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Fig 5.10. Arbete i vagn med sex platser. Fig 5.11. Bordet med whiteboardtavla.
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Fig 5.12. Manikiner vid bordet.
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Avslut

6
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6.1 Slutdiskussion
Hela designprocessen blev något olik den vi se-
dan tidigare var vana vid. Vid tidigare arbeten 
har vi oftast själva kunnat bestämma när och 
under hur lång tid de olika delarna av processen 
skall pågå. Yttre faktorer som begränsningar 
i tillgång till programvara och fysiska produk-
ter påverkade planeringen. Med avseende på 
de ingående faserna skiljde sig arbete främst 
från tidigare projekt genom att en stor del av 
idégenereringsarbetet tog plats i samband med 
konstruktionen av de ingående komponenterna 
i CAD. Vi i projektgruppen känner att vi gärna 
hade tagit denna relativt långt gångna produkt 
ytterligare framåt för att göra produkten ännu 
bättre, och hade arbetet gjorts om hade förmod-
ligen mer tid spenderats på de senare delarna i 
processen. Denna tid hade då tagits från projek-
tets inledande del med informationshämtning, 
detta då gruppen var dåligt orienterade om pro-
blemet vid denna tidpunkt, och mycket av det 
som studerades hade låg relevans för det senare 
problemen.

Projektgruppen är nöjd med det slutgiltiga resul-
tatet. Med uppdragsspecifikationen kom det ett 
antal krav från Hägglunds, och under förstudien 
dök ytterligare önskvärda förbättringspunk-
ter upp, vilka projektgruppen ville möta. Dessa 
krav var flera och skilda från varandra och kom 
främst att behandla ekonomi, handhavande och 
tekniska aspekter. Bordet förbättrades på samt-
liga punkter även om slutprodukten inte för-
bättrades så mycket som vore önskvärt enligt 
målspecifikationen. Projektgruppen upptäckte 
att de olika kraven ofta arbetade mot varandra. 

De mest begränsande faktorerna var vikt och 
ekonomi. Att ge bordet större arbetsyta som tar 
mindre plats i ihopfällt läge och göra detta med 
liten materialåtgång och samtidigt få lösningen 
enkel att använda är problematiskt. Att lösa det-
ta utan att överstiga priset av dagens bord var 
en stor utmaning, detta då lättare material ofta 
är dyrare och en användarvänlig låsmekanism 
för samtliga passagerare i vagnen lätt drar upp 
antalet delar, vilket resulterar i ett dyrare bord. 

Då någon prototyp på den nya bordet aldrig 
byggdes är det givetvis svårt att jämföra detta 
med det gamla. Vi kan titta på siffror för vikt 
och brottgränser och liknande, men ut en an-
vändarvänlig synvinkel blir det problematiskt 
att avgöra vilet bord som är bättre. Med avse-
ende på konstruktion och de hjälpmekanismer 
som används gör projektgruppen tillsammans 
med Hägglunds antagandet att bordet blir mer 
lättanvänt än sin föregångare. Bordet är även 
anpassat för BvS10 MkII vilket inte föregånga-
ren var.

Gruppen anser dock att prioriteringen av kraven 
stämmer överens med verkligheten. 

Här följer mer ingående diskussion kring några 
områden arbetet har berört.

6.1.1 Ergonomi
Ergonomi är ingen exakt vetenskap. Det finns 
väldigt många parametrar som inte går att be-
räkna, eller beräkna exakt nog, och därför måste 
sunt förnuft spela en stor roll i arbetet.

Under arbete med ergonomianalysen identifie-

rades en rad brister och det var ofta svårt att 
bestämma hur mycket vi skulle lita på dator-
simuleringen, och hur vi annars skulle kunna 
motivera beslut i processen och kunna föra ett 
hållbart resonemang kring detta. Några av de 
osäkra ingångsvärdena var till exempel att det 
är svårt att mäta nersjunkningen i stolarna när 
tyget sträcks, hur mycket utrustning soldaterna 
bär på kroppen, komfortvinklarna är inte be-
stämda för rätt typ av arbete i rätt typ av stolar 
och även att de antropometriska tabeller som 
användes härstammar från flera olika källor och 
täcker tre olika nationaliteter.  

Härtill finns det även andra faktorer som inte 
går att mäta med linjal och gradskiva. Kognitiva 
aspekter är ett exempel, ljussättning och syner-
gonomi är en annan. Placering av existerande 
belysning eller kanske en ny typ av belysning 
skulle antagligen kunna göra stor skillnad för 
arbetsmiljön, men detta blev tyvärr bortpriori-
terat på grund av tidsbrist. 

När manikinerna skulle ställas in i “arbetsposi-
tion” fick vi visuellt ställa in dessa efter vad vi 
erfarenhetsmässigt tycker är bekvämt. Men ing-
en människa är den andre lik.

Med hjälp av användarstudien med mock-up 
kunde slutsatsen dras att resultatet av ergono-
mianalysen trots allt låg nära sanningen, detta 
med reservation för att inga långtidsstudier har 
genomförts.

Ergonomistudien kom att bli en stor del av ar-
betet, och har varit mycket lärorikt. Även om 
kurser i ergonomi har gett en bra grund, så har 
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det varit helt nytt att sätta sig in i ett specifikt 
problem med ett stort antal variabler.

6.1.2 Kreativitetsprocessen
Olika kreativitetsmetoder gjordes tillsammans 
med kurskamrater vid högskolan. Enligt Ulrich 
& Eppinger (2008) är det eftersträvansvärt att 
ha en så bred variation av deltagare som möj-
ligt vid denna typ av aktiviteter. Detta är något 
som borde ha annammats bättre, till exempel 
med folk från Hägglunds prototypverkstad där 
mycket praktiskt erfarenhet och kompetens 
kring liknande problem finns.

I övrigt är känslan att kreativitetsprocessen gav 
en bra bredd och en god grund för vidare arbe-
te. Eftersom fokus kom att hamna mer på själ-
va fällningen av bordet och optimering av vikt 
och hjälpmekanism gjordes inget mer ingående 
kreativitetsarbete på bordets delkomponenter 
som till exempel de yttre vikbara skivorna eller 
upplåsningsmekanismen. Detta är synd då detta 
kunnat ge oss möjlighet att leverera en än mer 
komplett och optimerad produkt. 

6.1.3 Efterforskning
En miss som gjordes var att inte kolla upp för-
utsättningarna för elkomponenter tillräckligt 
noga innan konceptkombinationen. Kabeldrag-
ning visade sig bli ett för omfattande arbete och 
dessutom riskerar det att bli problem med EMC 
(elektromagnetisk kompabilitet) mellan elkom-
ponenter och exempelvis radioutrustning.

Ytterligare en miss uppkom i samband med gas-
cylindrarna. Att cylindrarna är temperaturbe-

roende är en slutsats som borde dragits på egen 
hand, och om detta hade upptäckts först senare 
när en fastställd design var baserad på och bero-
ende av denna princip hade hela projektet riske-
rat att hamna på kant. 

6.1.4 Arbete på företag 
Att genomföra delar av exjobbet ute på företag 
har enbart varit en positiv upplevelse. Detta 
kanske är speciellt viktigt när det kommer till 
produkter som skall fungera tillsammans med 
andra produkter och tillsammans med omgiv-
ningen. Tack vare att vi satt hos företaget kunde 
vi komma åt produktdata och CAD-modeller på 
övrig vagnsinredning, likväl som vi kunde klätt-
ra runt i en fysisk vagn.

Förutom de rent praktiska aspekterna har det 
varit en väldigt lärorik period och har gett en 
god inblick i hur det fungerar i “verkliga livet”. 

6.1.5 Planering och tid
Någonting som enligt oss står i direkt relation 
med att vi var ute på företaget är att vi legat bra 
i planeringen genom hela arbetet.

I och med att det har blivit brytveckor när vi bytt 
arbetsort har arbetet planerats efter vad som 
lämpligast göra på vilken ort och det har hela ti-
den funnits naturliga deadlines längs vägen.

Arbetet på företaget har även inneburit att arbe-
tet har varit väldigt intensivt, för att sedan trap-
pas ner något tillbaka på hemmaplan. 

6.1.6 Funktionsmodell
Initialt var vår ambition att bygga en modell av 
det slutliga bordet. Efter att tiden gick och bor-
det började anta sin slutgiltiga form framgick det  
att så inte skulle bli fallet. Bordets konstruktion 
tillsammans med brist på tid gjorde att detta 
fick bortprioriteras till förmån för annat. Hade 
en funktionsmodell byggts hade det varit i syfte 
att testa konstruktionen och hjälpmekanismen, 
och hade då sannolik behövts göras i metall på 
grund av toleranser och geometri, ett rätt om-
fattande arbete. Det hade även sannolikt blivit 
svårt att få till utbalansering av bordet med en 
fungerande hjälpmekanism då denna består av 
många små detaljer som dessutom utsätts för 
kraftpåverkan.

6.1.7 Materialval
Redan tidigt var inställningen att slutprodukten 
skulle bestå av minsta möjliga materialsprid-
ning, detta främst för att förenkla omhänder-
tagandet av uttjänta bord. Resultatet kom att 
huvudsakligen bestå av tre typer av aluminium. 
Dessa aluminium fanns redan i det existerande 
bordet vilken betyder att Hägglunds kan använ-
da redan existerande leverantörer. 

En mer ingående analys av olika material hade 
gärna gjorts, men tiden för detta fick omfördelas 
till konstruktionsarbetet. En ytterligare viktop-
timering hade varit möjlig om exempelvis skivan 
gjorts av andra material, men trots att skivorna 
byttes från plastkomposit till aluminium mins-
kades bordets totalvikt markant.
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6.1.8 Intervju
Vi försökte länge och väl få intervjuer genomför-
da. Slutligen, efter mycket ”tjat” lyckades vi boka 
in ett möte med en officer från P4. Vi hade helst 
sett att vi kunnat intervjua flera personer för att 
få mer åsikter, men fick tyvärr nöja oss med en.

6.1.9 FE-analys
Hållfasthetsanalyser genomfördes i huvudsak 
på enskilda delar, med undantag för mittenski-
van och takkutsen. Anledningen till detta är att 
det visade sig vara väldigt omfattande att göra 
en FE-analys på en modellsammansättning, 
detta på grund av att det i så fall måste specifi-
ceras hur delarna sitter fast i varandra.  Skivan 
analyserades som en hel sådan för att undersöka 
kritiska punkter när denna utsätts för spänning 
i samband med böjning. Detta gjordes som en 
förenkling genom att en solidmodell med sam-
ma geometri som den sammansatta skivan ska-
pades.

FE-analyserna var ett bra hjälpmedel för att se 
hur de olika detaljerna påverkades. För att verk-
lighetsförankra analyserna gjordes även en ma-
nuell uträkning på ett av stagen med gott resul-
tat.

Avslutning
Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med 
resultatet och projektet som helhet. Vi anser att 
uppgiften sammanknöt våra tre år på högskolan 
på ett mycket bra sätt. Hållfasthetslära, ergono-
mi, användarvänlighet och konstruktion är bara 

några av de områden vi kunde praktisera.

Tiden på Hägglunds har tagit oss det sista klivet 
mot att vara redo för och fungera ute i arbetsli-
vet.

Vänligen,

Henrik Forssman & Esa Niemi.6.2 Rekommenda-
tioner till Hägglunds

Inledning

För att samla de lärdomar som dragits under 
arbetets gång och inte låta de gå till spillo har 
Hägglunds efterfrågat en sammanställning utav 
dessa. 

Då vi i och med examensarbetet gjort en stor del 
av arbetet på företaget har en hel del frågor och 
iaktaganden infunnit sig längs vägen. 

Dialog

För att komma fram till den bästa lösningen på 
ett problem måste en kontinuerlig dialog föras 
mellan alla inblandade parter. Dagens bord an-
ses så dåligt att det ofta plockas ut ur vagnarna 
innan dessa skickas ut på insats. Varför? De in-
gångvärden i frågan som vi i projektgruppen fick 
var att detta berodde på att bordet anses krång-
ligt att använda och generellt “dåligt”. Varför 
köpa ett bord som är så dåligt att det monteras 
ur, och varför erbjuda ett bord som är så dåligt 
att användaren ändå inte vill använda det? Vem 
gynnas egentligen av det? Vem beordrar att bor-
det skall monteras ur och vad är den egentliga 
anledningen till att beslutet fattas? Hur mycket 
är kunden villig att ändra på sina egna rutiner 

för att kunna möta tillverkaren på en punkt där 
bordets utformning möter användarens krav 
och behov med bordet? 

Måste bordet nödvändigtvis fällas ner från taket 
och vad skulle det innebära om kundnationen 
fick ändra sina rutiner från att sitta tre använ-
dare på ena sidan och en på andra sidan till att 
sätta alla fyra användare på samma sida?

För att bena ut dessa problem måste de föras en 
dialog mellan de tre inblandade parterna: Hägg-
lunds, köparen och användaren.

Vi tror även att Hägglunds själva måste fatta ett 
beslut: Varför och åt vem tillverkas produkter-
na? Vill man bara sälja mycket är priset en viktig 
fråga, vill man däremot etablera en uppfattning 
hos användaren om att vara ett företag som le-
vererar smarta, funktionella och omtyckta pro-
dukter blir det helt plötsligt många fler aspekter 
som spelar in. Troligtvis måste detta bli en kom-
promiss. Vi i projektgruppen tror åtminstone att 
det känns bra för Hägglunds att stolt kunna säga 
att de utvecklar produkter som användaren vill 
ha.

Bordet

Vi anser att bordet i sin helhet är ett realistiskt 
koncept som inte är långt ifrån produktions-
färdigt. Det finns dock några punkter som inte 
hunnits med under arbetets gång som eventuellt 
borde vidareutvecklas något. 

Genom att bara ha två lägen på bordskivan istäl-
let för dagens tre lägen borde lösningen för att 
reglera skivornas lutning kunna förenklas avse-
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värt. Likaså behövs en lösning på problemet att 
få de yttre vikskivorna att fixeras i både fällt och 
utfällt läge för att förhindra att dessa “slår” vid 
användning och under marsch. Små men starka 
magneter skulle kunna vara en lösning på detta.

Vi har under arbetet inte tittat på redan exister-
ande lösningar för takrail. Det är möjligt att det 
redan finns en branschstandard på detta eller 
lösningar som används till annat. Eftersträvans-
värt vore då att används detta för att ge möjlig-
het att montera annan utrustning i vagnen.

De hållfasthetsberäkningar som gjort på bordet 
behandlar en vertikal statisk last. Vi vet idag 
därför inte hur bordet beter sig i uppfällt läge 
under gång då det även verkar sidokrafter på 
bordet, och detta är därför något som bör un-
dersökas.

Vid intervjun framgick det även att olika typer 
av hållare inne i vagnen var efterfrågat, dels för 
mindre saker så som pennor, men om möjligt 
även för hjälm, stridsväst och liknande. Detta är 
något som borde undersökas ytterligare.

6.2 Rekommendationer till 
Hägglunds
Inledning

För att samla de lärdomar som dragits under 
arbetets gång och inte låta de gå till spillo har 
Hägglunds efterfrågat en sammanställning utav 
dessa. 

Då vi i och med examensarbetet gjort en stor del 

av arbetet på företaget har en hel del frågor och 
iaktaganden infunnit sig längs vägen. 

Dialog

För att komma fram till den bästa lösningen på 
ett problem måste en kontinuerlig dialog föras 
mellan alla inblandade parter. Dagens bord an-
ses så dåligt att det ofta plockas ut ur vagnarna 
innan dessa skickas ut på insats. Varför? De in-
gångvärden i frågan som vi i projektgruppen fick 
var att detta berodde på att bordet anses krång-
ligt att använda och generellt “dåligt”. Varför 
köpa ett bord som är så dåligt att det monteras 
ur, och varför erbjuda ett bord som är så dåligt 
att användaren ändå inte vill använda det? Vem 
gynnas egentligen av det? Vem beordrar att bor-
det skall monteras ur och vad är den egentliga 
anledningen till att beslutet fattas? Hur mycket 
är kunden villig att ändra på sina egna rutiner 
för att kunna möta tillverkaren på en punkt där 
bordets utformning möter användarens krav 
och behov med bordet? 

Måste bordet nödvändigtvis fällas ner från taket 
och vad skulle det innebära om kundnationen 
fick ändra sina rutiner från att sitta tre använ-
dare på ena sidan och en på andra sidan till att 
sätta alla fyra användare på samma sida?

För att bena ut dessa problem måste de föras en 
dialog mellan de tre inblandade parterna: Hägg-
lunds, köparen och användaren.

Vi tror även att Hägglunds själva måste fatta ett 
beslut: Varför och åt vem tillverkas produkter-
na? Vill man bara sälja mycket är priset en viktig 
fråga, vill man däremot etablera en uppfattning 

hos användaren om att vara ett företag som le-
vererar smarta, funktionella och omtyckta pro-
dukter blir det helt plötsligt många fler aspekter 
som spelar in. Troligtvis måste detta bli en kom-
promiss. Vi i projektgruppen tror åtminstone att 
det känns bra för Hägglunds att stolt kunna säga 
att de utvecklar produkter som användaren vill 
ha.

Bordet

Vi anser att bordet i sin helhet är ett realistiskt 
koncept som inte är långt ifrån produktions-
färdigt. Det finns dock några punkter som inte 
hunnits med under arbetets gång som eventuellt 
borde vidareutvecklas något. 

Genom att bara ha två lägen på bordskivan istäl-
let för dagens tre lägen borde lösningen för att 
reglera skivornas lutning kunna förenklas avse-
värt. Likaså behövs en lösning på problemet att 
få de yttre vikskivorna att fixeras i både fällt och 
utfällt läge för att förhindra att dessa “slår” vid 
användning och under marsch. Små men starka 
magneter skulle kunna vara en lösning på detta.

Vi har under arbetet inte tittat på redan exister-
ande lösningar för takrail. Det är möjligt att det 
redan finns en branschstandard på detta eller 
lösningar som används till annat. Eftersträvans-
värt vore då att används detta för att ge möjlig-
het att montera annan utrustning i vagnen.

De hållfasthetsberäkningar som gjort på bordet 
behandlar en vertikal statisk last. Vi vet idag där-
för inte hur bordet beter sig i uppfällt läge under 
gång då det även verkar sidokrafter på bordet, 
och detta är därför något som bör undersökas.
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Vid intervjun framgick det även att olika typer 
av hållare inne i vagnen var efterfrågat, dels för 
mindre saker så som pennor, men om möjligt 
även för hjälm, stridsväst och liknande. Detta är 
något som borde undersökas ytterligare.



71Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde

6.3 Referenslista
Anshel, J. (1998) Visual ergonomics in the workplace. Gateshead: Athenæum Press Ltd. ISBN: 0-7484-0658-1 

Bridger, R.S. (2003) Introduction to ergonomics (2:a upplagan). Boca Raton: Taylor & Francis Group. ISBN: 978-0-415-27378-7 

D&E Glidlagerspecialisten (2010) Kompund plastlager. [Online] Tillgänglig på: http://www.detrading.se/Sidor/Produkt-Glidlager/glkp.htm [Hämtad 4 juni 
2010]

Eppinger, S. Ulrich, K. (2008) Product design and development. New York: The McGraw-Hill Companies. ISBN: 978-007-125947-7

Karwowski, W. (2006) International encyclopedia of ergonomics and human factors (2:a upplagan). Boca Ratoon: Taylor and Francis Group. ISBN: 978-0-415-
30430-6

Kee, D. & Karwowski, W. (2001) The boundaries for joint angles of isocomfort for sitting and standing males based on perceived comfort of static joint pos-
tures. Ergonomics, 44(6), 614-648.

McDonough, W. Braungart, M. (2009) Cradle to cradle. New York : North Point Press. ISBN: 978-0-86547-587-8

Norman, D. (2002) The design of everyday things. New York: Basic Books. ISBN: 978-0-465-06710-7

Pheasant, S. (2006) Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work (3:e upplagan). Boca Raton: Taylor and Francis Group. ISBN: 978-0-415-
28520-9

Sapagroup (2010) Available dies. [Online] Tillgänglig på: http://www.sapagroup.com/pages/33657/Stock_list_AD_08.pdf [Hämtad 4 juni 2010]

Speyer, H. (2005) Ramsis: Application guide: Test Sample & Task Definition. Human solutions GmbH. 

Sundin, A. & Sjöberg, H. (2004) Datormanikiner och ergonomi i produkt- och produktionsutveckling. Arbetslivsrapport, 2004(19).

Theofils (2010) Möbelgångjärn. [Online] Tillgänglig på: http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=20150650 [Hämtad 4 juni 2010]

Tilley, A. (2002) Measures of man and woman (2:a upplagan). New York: John Wiley & Sons. ISBN: 0-471-09955-4

Österlin, K. (2007) Design i fokus för produktutveckling. Malmö: Liber AB. ISBN: 978-91-47-08631-3



72 Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde

Bildreferenser

Anon1 (årtal okänd) Pansarbandvagn 401 interiör. [Online] Tillgänglig på: http://data4.primeportal.net/apc/thord_wedman/pbv_401/images/
pbv_401_006_of_182.jpg [Hämtad 7juni 2010]

Anon2 (årtal okänd) Patria radiolink [Online] Tillgänglig på: http://www.diverse.the-swede.com/images/Patria/P6030374a.jpg [Hämtad 7 juni 2010]

Military Communication Works No. 2 (2010) Bord i mtlb. [Online] Tillgänglig på: http://www.wzl2.pl/img/mtlb_wn.jpg [Hämtad 7 juni 2010]

Svensson, K. (2003) Bord i Pansarterrängbil 203. [Online] Tillgänglig på: http://www.soldf.com/images/s_patgb203_bak.jpg [Hämtad 7 juni 2010]



Esa Niemi & Henrik Forssman - Högskolan i Skövde

Bilagor
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Bilaga A

Intervju, 23 februari 2010.
Kapten Johan Füreder, Stridsledare

Erfarenhet:

Har jobbat i ledningsfordon CV90 under 2 års 
tid.

Hur ser arbetet vanligtvis ut? Individuellt 
eller i grupp?

6 personer arbetar vid bordet inkluderar ba-
taljonschef, stridsledare, assistenter med mera. 
Alla bistår varandra vid arbete. Till vänster sit-
ter stridsledaren som har den största kartan. 
Tar ofta upp utrymme från assistenten som i 
stort sett har en obefintlig yta att arbeta på. Ba-
taljonschefen har en mindre karta. Bordet borde 
ha lite större yta att arbeta på men samtidigt ta 
mindre plats hopfällt för att inte vara i vägen.

Vilka arbetsuppgifter utförs vid bordet?

Hade karttjänst, förde anteckningar på block et-
cetera. Hade även dataledningstjänst där de styr 
och arbetar med en dator. Kartor används i sam-
band med datorn.

De arbetande vid bordet delar på en gemensam 
yta. Johan Füreder poängterade att det vore 
bättre med större individuella ytor för att kunna 
göra sitt. 

Vilka förbättringspunkter finns?

-Det är viktigt att man ska kunna komma ut ur 
vagnen snabbt. Så ingen jävla handvev som tar 
tid. Utan det ska vara klick och up! Det optimala 
vore om det tog så lite plats som möjligt när bor-
det är uppfällt men är så stort som möjligt ner-
fällt. Varje cm bord är ett plus. 

4021 (PBV401) har ett stort bord som är bra. 
Ställs upp med klaffar. Det är stor variation på 
de som sitter vid bordet. Jag sitter bra. Vore bra 
om stolen och bordet är anpassningsbart. Priori-
tet är att bordet ska vara snabbt att få upp. Inte 
att det är ergonomiskt uttänkt. Det är ju för krig 
det används för.

Vilka extra funktioner skulle önskas?

Trycker in stridsutrustningen längst bak i vag-
nen. Hjälmen ligger under sätet. De kartor vi har 
vi i vagnen, i de olika facken eller tar med oss 
dem om vi behöver dem.

Inga mugghållare eller liknande. Hållare för 
främst pennor, block och liknande är att priori-
tera. Borde vara friktionsdämpande yta på bor-
det. Något som håller fast papprena vore ett plus. 
Nåt band eller liknande som håller fast papper. 

Hur är dagens belysning?

Tycker att ljuset är rätt bra i vagnen som den är 
nu. Riktigt bra. Blir rött när dörren öppnas vil-
ket är bra så att det inte syns allt för mycket.

Vad mer utöver arbete görs vid bordet?

- Jobbar och bor i vagnen. Kan tvingas att sova i 
vagnen. Därför är förvaringsfack bra så att man 
kan få in mer saker i vagnen och för att få un-
dan dem när de inte används. Mer fack än de som 
finns under skivan och under sätet. Äter mat och 
annat i vagnen då situationen ofta kräver det. 
Bra med spiraler som håller pennor och liknan-
de. Mer sådana saker som kan vara till nytta så-
som pennhållare och liknande.

Hur är arbetsergonomin vid bordet?

Bataljonschefen sitter med stridsutrustning för 
att han skall komma in och ut ur vagnen. Resten 
sitter med kroppsskydd och ledningsutrustning 
(mikrofon och liknande). 

-Jag sitter bra vid bordet. Stolarna är anpass-
ningsbara så det går att ställa in stolen. Stolarna 
ska helst vara anpassningsbara och inte bordet.

Vad är dåligt med bordet idag?

-Tycker att bordet är bra. Att det ska vara anpass-
ningsbart är inte jätte viktigt. (Stolarna är ju an-
passningsbara) Bordet borde dock kunna gå att 
fälla ihop mer dvs. att gängorna sitter längre in 
så att den tar mindre plats vid ihopfällt läge så 
att det finns utrymme att gå in och ut snabbt. 

Det sämsta är att det finns för lite plats. Man tar 
jämt plats ifrån andra när man ska använda kar-
tor.
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Vilka irritationsmoment uppkommer i 
vagnen? 

Irritationsmoment är att det är så trångt. Borde 
behöva mer plats för axlar och kropp. Vi sover 
ofta i vagnen, ibland 4 timmar. Vore bra med 
nackstöd som man fäller ut när de behövs och 
tas bort när man arbetar.
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Användarundersökning med 
mock-up 28-29 april 2010
Andreas

Längd: 177 cm

0° Lutning

Ställer in sätet så att låren får stöd.

“Bordet är för högt.” Personen måste luta sig 
framåt för att skriva. Bordskanten tar i under-
armarna när man arbetar på bordet. Axlarna 
hamnar högt på grund av höjden. Det är bra att 
skriva på datorn då tangentbordet lutar. 

10° Lutning

Retar sig på att pennor rullar bort. Är däremot 
stor skillnad mot 0° vid läsning och skrift. Axlar-
na är avslappnade och bordet ger stöd åt under-
armarna. “Kanten stör inte alls.” Det är bra att 
datorn kan ställas mot den plana ytan när man 
skriver. “10° är mycket bättre än 0°.” 

20° Lutning

Det är för lågt. Axlarna går ner ordentligt. Sitter 
hellre på en helt rak skiva än vid 20°. “Man får 
inget stöd för armarna.” Saker rullar bort.

Personen tyckte att 10° fungerade bäst för läng-
re tids arbete.

Bilaga B
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Marcus

Längd: 195 cm

0° Lutning

Huvudet tar i luftkanalen vid framåtlutande 
sittställning. “Den plana ytan gör så att man vill 
hålla uppe pappret i en vinkel.” Personens ben 
får plats under bordet, dock dåligt med utrym-
me. Finns ej plats för att röra benen mycket. Ax-
larna sitter högt vid skrivande. Personen sitter 
lutandes framåt för att kunna se och skriva. Per-
sonen böjer på nacken för att kunna läsa vilket 
resulterar i att huvudet tar i luftkanalen. 

“Det känns bra att sitta med datorn. Det är skönt 
att lägga armarna mot bordet.” Datorn ligger lite 
längre bort. Finns inget behov av att sitta nära 
och luta sig framåt vid arbete med datorn. 

“Det funkar lite bättre att skriva.” Ena armen 
ligger över skivan. Vill lägga sig över bords-
skivan mer, men kan inte pga. luftkanalen och 
platsbrist.

10° Lutning

Personen sitter mer avslappnad med axlarna. 
Håller uppe pappret för att läsa. “Armarna ving-
lar på skivkanten. Vore bättre med en längre 
skriva. Läshöjden var bättre. Sitter bättre än 
vid 0°.” Huvudet tar inte i luftkanalen. Sitter 
även rakare. Bättre arbetsställning. Försöks-
personen lägger datorn mot den plana delen av 
bordet. Funkar bra att skriva om tangentbordet 

ligger på 10° lutning. Vid skrift läggs armen mot 
bordsskrivan. Skivan skulle behöva vara längre 
för att ge mer stöd.

20° Lutning 

Går ej att ställa in. Benen tar i. 

“10° är bäst. Man slipper luta sig framåt. Man sit-
ter upprätt. Funkar bäst för alla sysslor.”

Lars

Längd: 172 cm

Kroppsbyggnad: Normallång

0° Lutning

“Bordet får gärna vara lite lutande.” Personen 
drar upp axlarna. Lutar sig framåt. “Stolen sitter 
man skönt i, men det är jobbigt att skriva. Bords-
skivan trycker mot underarmarna. Bordet skul-
le behöva sitta längre ner eller vara vinklad.” Att 
läsa funkar bra, personen sitter bra. Personen 
håller uppe papprena. “Det funkar perfekt. Det 
är lättare att läsa med lutning.” 

Personen sitter med datorn. “Det är fortfarande 
för högt. Skivans längd är bra. Men armarna tar 
i kanten. Skulle behöva en avrundad kant eller 
något mjukt att ha armarna på.” Personen behö-
ver inte luta pappret för att kunna läsa. 

10° Lutning

Bordet ligger för långt bort för personen. Perso-

nen reagerar på att saker kan rulla bort. Hellre 
rakt bord med en avrundad kant. Det raka läget 
var lite för högt och 10° lutning var för mycket. 
Vore bättre att få skivan lägre. “Skulle behöva 
magnetpennor.”

20° lutning

“Det är lättare att skriva. Armarna hänger fritt.” 
Personen får luta sig framåt för att arbeta. Blir 
för hög vinkel med datorn.

“Det var bäst med rak skiva med datorn. Kanten 
var dock för vass. Lite rundning skulle behövas. 
En gummikant vore bra.”  

Urban

Längd: 165 cm

Kroppsbyggnad: Normallång överkropp, korta 
ben

0° Lutning

Personen får sitta avslappnat med axlarna. Ar-
marna vilar på bordsytan. Sitter normalt. Per-
sonen får hålla uppe pappret. Sitter i rät vinkel 
med benen under bordet. Bra plats med benen. 
10 cm upp till taket från huvudet. “Sitta närma-
re vore bra. Får luta mig framåt när jag ska titta 
noggrant på papprena.” Det funkar bra med att 
skriva med datorn. “Det känns bra med under-
armarna. Får sitta närmare när jag ska skriva. 
Skulle inte fungera en längre period. Det funkar 
perfekt med datorn, bara skrivningen som fung-
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erar mindre bra.” 

10° Lutning

“Mycket bättre.” Ingen skillnad på axlarna. 
Bättre stöd åt underarmar. “Sitter lite långt 
fram med armarna.” Vore bättre om skivan satt 
närmare personen så att armarna får mer stöd. 
“Skulle fungera under kortare perioder.”  Arbete 
med datorn fungerar bra. Bra lutning med armar 
och arbete. Skärmen hamnar på ett bra avstånd. 
Personen sitter rak i ryggen. Vid skrift får perso-
nen luta sig framåt för att kunna arbeta. Skulle 
vara bättre om skivan satt närmare. Lutningen 
fungerar bra för ändamålet. 

20° Lutning

“Det är mycket bättre för skrivning.” Personen 
kan ej stödja armarna. Förmodligen skulle ax-
larna bli trötta. Arbete med datorn ger en för 
stor vinkel. Datorn vill gärna åka ner. “Skulle 
inte fungera en längre period alls. Det är annars 
bra läsläge. Perfekt avstånd.”

“Vore bra om man kunde dra ut skivan så nära 
som möjligt. 10° lutning fast närmare.”

10° vore bra för allt. 

Eva

Längd: 173 cm

0° Lutning

Sitter framåtlutad med benen vilande mot luft-

kanalerna vid golvet. Har bra plats med benen 
under bordet. Sitter med armarna högt. Perso-
nen vill luta sig framåt. Bordet ligger lite långt 
bort. Kommenterar att det kan bli jobbigt i läng-
den att sitta sådär. Att arbeta med datorn verkar 
fungera bra med lutningen som finns på tang-
entbordet. 

10° Lutning

“Blev lite lågt med 10° och man hade datorn. Det 
var bättre rakt.” Personen vill ha mer stöd för 
underarmarna vid skrift. Vill även kunna sitta 
närmare. “Det är lättare att läsa vid 10° lutning. 
Det funkar bra, men det är nog beroende på vad 
man gör.” 

20° Lutning

“Är en bra vinkel för att läsa. Ej bra för att skriva 
etc.” 

Försökspersonen föredrar den plana ytan för 
långtidsarbete, trots att det är lite för högt. 

Christina

Längd: 160,5 cm

0° Lutning

Kan läsa text då pappret hålls uppe. För att kun-
na läsa på bordsytan eller se större papper mås-
te personen luta sig framåt. Att skriva funkar 
inte lika bra då ytan sitter för högt för att det ska 
gå att se bra. “Att arbeta med datorn känns bra, 

men mest för att tangentbordet lutar så mycket. 
Det är annars för högt.” 

10° Lutning

“Fungerar mycket bättre. Lättare att läsa. Att 
skriva känns mycket bättre. Mer lutning behö-
ver man inte.” Användandet var lite sämre med 
datorn. När datorn lades i samma lutning som 
bordsskivan blev det mycket bättre. Det krävs 
att tangentbordet hamnar i samma vinkel som 
underlaget. 

20° Lutning

Lutningen fungerar, men personen poängterar 
att den inte behövs. Ger inget stöd för underar-
marna trots att hon är den kortaste i testet. 

Om personen fick bara använda ett enda läge 
skulle det vara 10°. Det poängterades även att 
en plan yta upptill är bra för att kunna avlasta 
saker och placera sådant som inte används för 
tillfället. “Det är alltid bra att kunna ändra läge. 
Alltid ett bonus. Åtminstone 2 olika lägen.”

Karin

Längd: 180 cm

0° Lutning

Sitter avslappnat. Ben stödjer mot luftkanaler-
na. Lutar sig framåt vid läsning. “Det känns bra 
att läsa. Det går att se om det är tydligt typsnitt. 
Får luta mig framåt om det är något jag behö-
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ver se närmare.” Funkar relativt bra med plan 
bordsskiva. Med datorn är axlarna avslappnade 
och en bakåtlutande arbetsställning fås. “Sitter 
som på kontoret. Har bra stöd för armarna. Sit-
ter bekvämt.” 

10° Lutning

Sitter mer avslappnat. Datorn sitter nära kanten. 
“Att läsa är mycket behagligare. Jag behöver inte 
luta mig fram för att kunna läsa.” Till skillnad 
från tidigare lutar inte huvudet framåt vid ar-
bete. Verkar i överlag vara en bra vinkel för att 
kunna arbeta längre perioder. 

20° lutning

“Funkar bäst för att läsa och föra anteckningar.” 
Datorn är placerad långt ifrån kroppen. Dålig 
ställning. “Att skriva är bäst vid 20° lutning.” 
(Papper och penna)

“10° lutning var bäst. Bra för att läsa och skriva. 
Datorn fungerade bäst då det var plant. Att läsa 
var samma som vid 10°. Läsning och att skriva 
var bäst vid 20°.”
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FE-analyser
Bordsskiva
För att göra en analys på bordsskivans nedböj-
ning gjordes en förenkling av denna. Anledning-
en till detta är att det är problemfyllt att göra en 
hållfasthetsanalys på en sammansatt modell.

Skivan byggdes upp som en solid med snitt mel-
lan delskivorna för att få en så realistisk gods-
tjocklek som möjligt.

Skivan sattes som fast inspänd på ytor i ytter-
kanterna som motsvarar den plats för hållarna 
vanligtvis är placerade.

En utbredd last på 2700 N sattes verkande verti-
kalt neråt på bordsskivan.

Maximal Von Mises-spänning i skivan uppmät-
tes till 29 MPa vilket resulterade i en nedböjning 
på 2,15 mm i mitten på bordsskivan.

Bilaga C
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Hållare bordsskiva
Vid analysen sattes randvillkor som fixerade de-
taljen i hålen och en neråtverkande kraft på den 
undre “läppen”. Utformningen på detaljen änd-
rades mycket under arbetets gång på gällande 
godstjocklek och utformning på de övre delarna 
som utgör en del av gångjärnet mot det undre 
staget.

Den slutgiltiga formen gav en maximal nedböj-
ning på nästan 0,26 mm vid en belastning på 
1350 N utspridd på ytan. Detta gav upphov till en 
maximal effektivspänning på 33,4 MPa. Denna 
spänning uppkom nedanför gångjärnsdelarna.
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Slutet stag
Det slutna staget utsätts för en dragande kraft 
på 8,6 kN i uppfällt läge. Staget har ett yttre 
tvärsnitt på 35x70mm och en tjocklek på 2 mm. 
Se bilaga E för beräkningar av krafter och en 
manuell beräkning av längdförändringen samt 
spänningen i staget.

Staget består av en sluten profil tillverkad i Alu-
minium EN AW-6063-T6. Den maximala effek-
tivspänningen beräknades till 30 MPa vilket ger 
en förlängning på 0,054 mm, vilket kan anses 
som försumbart.

Under analysen sattes detaljen som fast inspänd 
upptill och en kraft verkande vertikalt neråt på 
stagets undersida.

Den manuella beräkningen gav att längdföränd-
ringen skulle bli 0,052 mm och att spänningen 
skulle vara 21,3 MPa. Skillnaden anses bero på 
att den avfasade kanten som finns med i FE-ana-
lysen inte togs med i beräkningarna.
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Gångjärn (slutet stag)
Två olika analyser av gångjärnet gjordes för att 
kunna se hur olika förhållanden ger olika re-
sultat. I den första analysen sattes gångjärnet 
fast inspänd i hålet medans belastningen sedan 
sattes på svetskanterna. I andra analysen av 
gångjärndelen sattes randvillkor på de fasade 
kanterna av plattan där svetsen senare är tänkt 
att hamna. En nedåtgående kraft sattes sedan i 
hålet. 

Genom att studera nedbörjningen av detaljen 
kan slutsatsen dras att detta är en rimligare de-
formation av detaljen, då kanterna där detaljen  
är fastsvetsad inte utsätta för någon nämnvärd 
nedböjning, utan att deformationen istället flyt-
tas inåt mot mitten.

Då bordet är uppfälld i taket uppgår krafterna 
i stagen till 8,6 kN på grund av den lilla vinkeln 
mellan stag och rail.

Vid den maximalt uppmätta effektivspänningen 
38,3 MPa var nedböjningen i detaljen försumbar.
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Öppet stag
Det öppna staget har en lite annorlunda situa-
tion jämfört med den slutna. Det övre staget är i 
uppfällt och nerfällt läge låst i axeln. På grund av 
situationen sker det böjning i balken. I uppfällt 
läge är stagets vinkel mot railen 9°. Detta ger 
att kraften som verkar i staget har en vinkel på 
18° mot staget. Staget är fast inspänd i den plana 
ytan i änden utan hål.

Med en kraft på 8,6 kN som verkar i en vinkel 
på 18° mot staget ger detta en maximal effektiv-
spänning på 119 MPa. Deformationen som blir 
utav kraften uppgår till 0,7 mm. Även om spän-
ningen är hög så ligger den under sträckgränsen 
på 214 MPa som materialet har.
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Gångjärn (öppet staget)
Gångjärnet sattes som fast inspänd i den plana 
ytan och kraften verkade i hålet. På grund av 
stagens lutning i uppfällt läge kommer en kraft 
på 8,6 kN att verka i en vinkel på 18° mot den 
plana ytan.

Lastfallet gav en maximal effektivspänning på 
42 MPa och en deformation på 0,014 mm.
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L-Profil (rail)
I fallet med railen verkar två krafter på profilen. 
I detta fallet är det krafter som uppkommer i 
samband med att stagen är låsta och en kraft på 
2,7 kN trycker på bordet. Detta ger i sin  tur ett 
moment i ändarna på railen som uppgår till 382 
Nm som sedan fördelas lika på de två profilerna. 
Se bilaga E för en beräkning av momentet.

Profilen är fast inspänd i de punkter där takkut-
sarna och skruvhålen är placerade. Kraften ver-
kar där hjälpmekanismens fäste är placerad.

Som resultat av momentet uppgår effektivspän-
ningen i profilen till 37 MPa. Deformationen är 

Maximal deformation i railen.

0,4 mm längst ut på profilen i ena änden.
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Låsningshake
På grund av de stora krafterna i lederna behöver 
låsningen kunna klara dessa utan att gå sönder. 
Beräkningar visade att kraften i haken uppgår 
till 14,8 kN (Bilaga E). Haken är fast inspänd i 
hålet för axeln. Kraften 14,8 kN sattes sedan på 
insidan av haken.

Med belastningen uppgår den maximala effek-
tivspänningen till 376 MPa. Materialet i låsning-
en är Al EN AW-2014-T6 som har sträckgränsen 
414 MPa. Belastningen ger en deformation på 0,4 
mm.
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Takkuts (Rail)
Takkutsen utsätts för kraften på bordsskivan + 
bordets massa. Då bordet väger 36 kg behöver 
takkutsen klara av 3 kN. Dock är även takkut-
sen tänkt att klara av ytterligare påfrestningar 
från andra tänkbara applikationer. Därför sattes 
en belastning på 5 kN på takkutsen för att se till 
att den håller. I analysen användes hållaren och 
takkutsen fastmonterade.

Takkutsen sattes fast inspänd i hålen för in-
fästninge. Med en belastning på 5 kN placerad 
i hållarens flänsar och i skruvhålen uppgick den 
maximala effektivspänningen till nästan 100 
MPa. Koncentrationerna för spänningen finns 
runt hålet till infästningen. Den maximala för-
skjutningen uppgick till 1mm längst ut på flän-
sarna.
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Uppföljning av målspecifika-
tion
Vikt

Viktens på dagens bord är omkring 50 kg. Pro-
jektgruppens mål var att halvera denna vikt.

Målet var att halvera denna vikt. Den slutgiltiga 
vikten kom att hamna på 36kg

Handhavande

Idag är bordet omständigt att handha. Det går 
att handha bordets fällning som ensam använ-
dare, men då de olika låsningarna sitter utsprid-
da blir det svårt att fälla det smidigt.

Målet var att förenkla handhavandet. Det nya 
bordet består av ett upplåsningsmoment och lå-
ser automatiskt. Bordet kan handhas av en per-
son.

Antal komponenter

I första nivån i Hägglunds produkdatasystem 
består bordet av 46 unika komponenter, vilka i 
sin tur består av många komponenter vardera. 
Målet är att minska det totala antalet kompo-
nenter såväl som komponentantalet i varje nivå 
i syfte att minimera antalet delkomponenter och 
därmed leverantörer.

Målet var att halvera antalet komponenter i för-
sta nivån. Den nya lösningen kom att ha 96 kom-

ponenter totalt. Detta är en klar förbättring.

Antal platser

Två av bordets platser tas idag upp av en white-
board-tavla. Det nya bordet ska ge möjlighet att 
erbjuda 6 platser, samt ge möjlighet att plocka 
bort platser för att ge plats för annan utrustning.

Kravet uppfylls av det nya bordet.

Lutning bordsskiva

Enligt Bridger (2003) kan en lutning på omkring 
15 grader ge förbättrad sittställning. Genom en 
ergonomianalys skall ett värde på lutningen fås 
fram som passar med minstolarna i BvS10 MkII.

Lutningen på det nya bordet fastställdes till 10 
grader genom en ergonomianalys.

Höjd nedfälld

Enligt Bridger (2003) så bör en ergonomiskt 
riktig bordskiva vara placerad 75 mm under sit-
tande armbågshöjd. Målet är att hitta ett mot-
svarande värde för kartbordet efter givna förut-
sättningar och implementera detta.

Den nya lösningen har en bordshöjd på 65cm. 
Genom ergonomianalysen kunde det fastställas 
att detta var bästa höjden med de givna förut-
sättningarna.

Höjd uppfälld

Det existerande bordet tar upp ca 300 mm i höjd 
i uppfällt läge. Målet är att minst halvera detta.

Det nya bordet tar upp 270mm i uppfällt läge.

Tid att fälla upp/tid att fälla ner

Det existerande är omständigt och tidskrävande 
att manövrera. Målet är att minimera denna tid 
till 10 sekunder eller mindre.

Ingen mätnings har gjorts på det nya bordet.  
Uppskattningsvis uppfylls kravet då fällningen 
är avsevärt förenklad.

Pris

Det existerande bordet kostar idag drygt 80 000 
kr. Målet är att halvera denna kostnad. 

Det nya bordet uppskattas i dagsläget hamna 
kring 75 000 kr (+-5000 kr). Efter genomgång 
av Hägglunds beredningsavdelning uppskattas 
bordet kunna sjunka avsevärt i kostnad.

Låsning/Antal låsningar

Målet är att låsningen skall kunna öppnas ge-
nom ett moment, samt att samma låsning skall 
låsa i båda lägena.

Krav uppfyllt för det nya bordet.

Ljudnivå

Arbetsmiljöverket har rekommendationer på 

Bilaga D
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ljudnivå för enstaka ljus samt för längre perio-
der. Även om detta blir svårt att testa utan en 
prototyp är målet att ha detta i åtanke under ar-
betet. 

Ljudnivån för det nya bordet har ej testats.

Hantera temperatur

BvS10 är specificerad att klara temperaturer 
från -50 till +50 grader celsius. Detta innebär att 
även bordet måste klara dessa temperaturer.

I det nya bordet ingår inga temperaturkänsliga 
delar. Bordet uppskattas därför klara ställt krav.

Livstid

BvS10 är specificerad till en livslängd på 40 år, 
detta med reservation för en totalrenovering ef-
ter halva tiden. Bordet skall därför ha en livstid 
från nyproduktion fram till totalrenoveringen. 
Helst längre.

Det nya bordet är mekaniskt enkelt och har lågt 
underhåll. Bordet uppskattas klara kravet.
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Beräkningar

Bilaga E
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Bilaga F
Böjning nacke Synfält Böjning rygg

Böjning axlar Böjning in/ifrån axlar Rotation axlar

Komfortvinklar
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Böjning underarm Rotation underarm Böjning handled

Böjning utåt/inåt handled Böjning höft/lår Rotation höft/lår
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Böjning utåt/inåt höft/lår Böjning knä Böjning fotled


