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Adam Andersson, Emil Faaborg, Peter Philipsson 

Sammanfattning 

Detta arbete, som är utfört i samarbete med dumpertillverkaren Volvo CE i 

Braås, är ett examensarbete på 15 högskolepoäng på maskiningenjörs- 

programmet vid Linnéuniversitet, med inriktning mot produktutveckling. 

En dumper framförs ofta i hård terräng, vilket medför att de av dumperns del 

-ar som är placerade nära marken får utstå höga påfrestningar. En av dessa är 

insteget. För att minimera påfrestningarna på det nedersta steget har man 

från företagets håll valt att låta detta steg vara flexibelt genom att det är upp- 

hängt i två stålvajrar. Vid detta val av lösning krävs enligt standard ISO 

2867 att steget vid en horisontell kraft på 250 N endast får böjas 80 mm in 

mot maskinen. I detta arbete undersöks olika alternativ till dagens lösning 

för att i slutet av arbetet kunna presentera två lösningar, en liknande dagens 

samt en mer avancerad lösning som kan vara in- och utfällbar.  

Genomförandet är utfört med hjälp av ingenjörsverktyget ”Eight Steps to 

Getting Design Right” som gör det möjligt för läsaren att följa utvecklingen 

från idé till färdig produkt. Processen bygger på att genom bland annat 

konkurrentjämförelser, insamling av kommentarer och brainstorming skapa 

koncept som under processens gång värderas och granskas. För att kunna 

utföra tester har det skapats prototyper på de koncept som valdes för 

närmare undersökning. 

Produktutvecklingsprocessen resulterade i att det togs fram tre viktiga 

egenskaper för standardlösningen; steget skall vara flexibelt i vertikalt led, 

kunna röra sig i maskinens riktning samt ha en vajer styv nog för att upp- 

fylla ISO-kraven vad gäller böjning in mot maskinen. För att uppnå ett 

optimalt resultat kombinerades dessa till en lösning. 

Genom konkurrentjämförelse lades grunden för det koncept som 

representerar tillvalslösningen. Denna lösning innebar att leder följer ett spår 

som för steget upp och ned med hjälp av en kraftkälla. För att göra lösningen 

robust placerades de mekaniska komponenterna innanför en skyddande låda.    
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Summary 

This report which is done in collaboration with the articulated hauler 

manufacturer Volvo CE in Braås is a thesis of 15 credits of Mechanical 

Engineering program at Linnaeus University, focusing in product 

development. 

 

An articulated hauler runs frequently in rough terrain, which means that the 

parts located near the ground has to withstand high pressures. One of these 

parts is the lowest step. To minimize the pressure of this part the company 

has chosen to make it flexible which is done by letting the step be suspended 

by two steel cables. For this solution it is required by the standard ISO 2867 

that the step can only be bent a maximum of 80 mm towards the machine 

when a horizontal force of 250 N is applied on the outer edge of the step. 

This report investigates new solutions for this problem.  

The implementation is done by using the engineering tool, "Eight Steps to 

Getting Design Right" which makes it easy for the reader to follow the 

evolution from idea to finished product. The process is based on competitor 

comparisons, collection of comments and brainstorming to create concepts 

that during the process are evaluated and reviewed. To perform tests, 

prototypes have been created of the concepts chosen for further 

development.  

The product development process resulted in three major characteristics for 

the step; the step must be flexible in the vertical direction, the step should be 

able to move in the direction of the machine and it must have a wire stiff 

enough to meet the ISO requirements in terms of bending towards the 

machine. In order to achieve optimal results, these characteristics are 

combined to one solution. 

Benchmarking laid the groundwork for the solution that represents the 

advanced option. This solution works by letting a pin follow a track with aid 

from a power source. This movement rotates the step to its upper or lower 

position. To make the solution robust the mechanical components are placed 

inside a protective enclosure.  
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Abstract 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med dumpertillverkaren Volvo 

CE i Braås. Då dumpern framförs i hård terräng är det nedersta insteget fäst i 

två stålvajrar vilket gör det flexibelt. Då flexibiliteten in mot maskinen idag 

är större än företaget önskar undersöks det i detta arbete alternativ till dagens 

lösning. Detta görs med hjälp av ingenjörsverktyget ”Eight Steps to Getting 

Design Right” vilket är en produktutvecklingsmetod som gör det lätt för 

läsaren att följa utvecklingen från idé till färdig produkt. Arbetet resulterade 

i att två nya lösningar togs fram. En lik dagens, som bygger på att lösningen 

är flexibel i två led samt har en styvare vajer jämfört med den på dagens 

lösning. Den andra lösningen, tänkt som tillvalslösning bygger på leder som 

innanför ett robust skal är kopplat till en kraftkälla som gör det möjligt för 

steget att fällas upp och ned.  
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Förord 

Detta examensarbete, som är det sista momentet på maskiningenjörs- 

utbildningen vid Linnéuniversitet, uppkom genom en förfrågan till dumper- 

tillverkaren Volvo CE i Braås. Det var med stor glädje och inspiration vi 

åtog oss detta produktutvecklingsarbete som har resulterat i mycket ny och 

givande kunskap som vi hoppas kunna ha stor nytta av i vår framtida karriär 

som ingenjörer. 

Vi vill tacka Marcus Koggdal, manager exterior, på Volvo CE för att ha gett 

oss möjligheten att utföra detta uppdrag. Ett extra stort tack vill vi ägna vår 

handledare på företaget, Henrik Kroksmyr, som varit väldigt behjälplig och 

tillmötesgående under arbetes gång. 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare på Linnéuniversitet, Leif 

Pettersson, för god kontakt och vägledning. 

Slutligen vill vi tacka våra närstående för deras tålamod och vänlighet trots 

sena kvällar och brist på blodsocker. 

Vi hoppas att denna rapport kan vara till nytta för världsföretaget Volvo 

CE:s fortsatta utveckling i framtiden.    

 

Växjö 2012-05-22 

Adam Andersson 

Emil Faaborg 

Peter Philipsson 
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1. Introduktion 
Detta inledande kapitel ämnar skapa en grundförståelse för läsaren om vad 

detta examensarbete behandlar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
En dumper framförs ofta i tuffa miljöer vilket leder till att det nedre steget 

kan utsättas för belastningar, till exempel att det fastnar i lera, stenar, grus- 

högar eller liknande. Steget är idag konstruerat för att vara flexibelt, för att 

på det viset klara av nämnda belastningar utan att gå sönder. Problemet med 

dagens lösning är att man från företagets håll anser att den horisontella 

rörelsen in mot maskinen blir för stor när användaren tar sig in i eller ut ur 

maskinen. Det primära ISO-kravet som skall uppfyllas är punkten 8.2.7, se 

bilaga 1, vilket innebär att den maximala inböjningen av steget högst får 

vara 80 mm när en horisontell kraft på 250 N, centrerad på den yttersta 

kanten av steget och riktad in mot maskinen, ansätts.  

  
 
   Bild 1. Ritning av befintligt insteg.            Bild 2. Insteg

1
. 

 

Steget kan idag upplevas något ostabilt när användaren ställer sig på steget, 

att det då viker undan, och denna känsla är inte önskvärd. Steget ska således 

kännas stabilare att stå på men får samtidigt inte vara för känsligt för yttre 

påverkan. Volvo CE vill därför med hjälp av oss undersöka möjligheten att 

hitta lösningar på ovan nämnda problem genom att modifiera den nuvarande 

lösningen eller genom att införa fällbara varianter av det sista steget. 

 

Från Volvo CE ställs följande krav på lösningarna: 

 

 Uppfylla ISO 2867 
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 Robust konstruktion för att minimera risken att steget går sönder/ramlar 

bort 

 

 Hänsyn skall tas till begränsningarna i packutrymme för respektive 

maskin 

 

 Det är att föredra om lösningarna är plattformsoberoende, alltså att de går 

att implementera på både A25/30 och A35/40. 
                 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att genomgå en produktutvecklingsprocess och 

därmed finna ett antal lösningar som uppfyller kraven i ISO 2867 och som 

även skall vara acceptabla i både tillverknings- och kostnadssynpunkt.  

 

 
1.2.1 Huvudmål 

  

 I slutskedet ska två lösningar för insteg presenteras; en enkel lösning som 

liknar det befintliga flexibla steget, hädanefter kallat standardlösning, och 

en mer avancerad lösning som kan vara in/utfällbar, vikbar eller 

teleskoperande, hädanefter kallas tillvalslösning. 

 

1.2.2 Delmål 
 

 Uppfylla krav ställda i ISO 2867, se bilaga 1.  

 

 Konstruktionerna skall vara robusta för att minimera risken att de går 

sönder/ramlar bort. 

 

 Lösningar skall även utformas med hänsyn till tillverkning och kostnad 

 

  



3 

Adam Andersson, Emil Faaborg, Peter Philipsson 

 

1.3 Avgränsningar 

Det som begränsar detta arbete är som i de flesta andra arbeten, tiden. Hade 

arbetet innefattat fler högskolepoäng hade det eventuellt varit aktuellt att 

finna lösningar som inneburit modifiering av hela stegen. Rapporten 

kommer inte att, på djupare nivå, behandla de kraftkällor som kommer 

krävas för de in- och utfällbara koncepten. En annan avgränsning är också 

självklart de resurser som är tillgängliga. Vid prototypskapande kommer det 

medvetet göras en underdimensionering och fokuseras kring flexibilitet 

istället för hållfasthet då det saknas resurser för att skapa tillräckligt robusta 

konstruktioner. Då prototyperna kommer vara underdimensionerade 

kommer de heller inte testköras i en rättvis miljö.  
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2. Teori 
Detta kapitel behandlar de teorier som är relevanta för detta arbete. 

 

 

2.1”Eight Steps to Getting Design Right” 
 

En teori angående produktveckling är den så kallade ”Eight Steps to Getting 

Design Right”
2
. Denna produktutvecklingsmetod är uppbyggd på åtta steg 

och symboliseras av följande cirkel, se bild 3. 

 

 

 

 
 

Bild 3. Produktutvecklingskedja
2
. 

                                      
Define – i första delen definieras vad produkten eller systemet ska innefatta 

för att på så sätt kunna avgränsa vad det är som ska förändras eller inte. 

Samtidigt identifieras också vem eller vilka som är ägare, kund och 

användare av produkten/systemet. Kund- och användarkommentarer samlas 

in för att på så vis ge möjlighet till att identifiera användarfall som sedan 

används för att hitta de funktionella kraven som produkten/systemet måste 

kunna utföra
2
. 

 

Measure – mätbarhet. I detta steg omvandlas de tidigare insamlade kraven 

till mätbara produktegenskaper. Dessa kan sedan jämföras med de 

egenskaper som referensprodukten har genom att använda det så kallade 

”kvalitetshuset”, vilket är en sorts matris där överensstämmelsen mellan 

kundens krav och produktegenskaperna mäts. Målet med proceduren är att 

sätta mål för tekniska prestanda som överensstämmer med kundens mål
2
. 
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Explore – utforska. För att inte låsa sig vid sin första idé utförs ofta en 

brainstorming där alla möjliga idéer, bra eller mindre bra, ju fler desto bättre 

tas fram. Oftast görs i samband med detta steg en undersökning och 

utvärdering av konkurrenters liknande produkter, mer ingående 

kundundersökningar, patentsökningar och liknande aktiviteter för att få mer 

inspiration. I denna process kan konceptfragment för olika egenskaper 

identifieras, vilka senare kan kombineras till olika koncept
2
. 

 

Optimize – optimering av valda koncept. I detta skede utvärderas och vägs 

de kombinerade koncepten mot varandra och mot ett referenskoncept (den 

nuvarande produkten/systemet) för att identifiera vilka de mest relevanta 

koncepten är för att senare arbeta vidare med dessa. Utvärderingen av 

koncepten sker vanligtvis med hjälp av en Pughmatris, där koncepten vägs 

och rangordnas mot attribut. Dessa attribut är var för sig en kort 

sammanfattning av de produktmål som fåtts fram genom att analysera 

användarfallen och funktionskraven
2
. 

 

Develop – upprättelse av arkitektur. I denna process förfinas systemet 

genom att beskriva de olika funktionskravens beteende på en djupare nivå, 

för att på så vis kunna identifiera hur delsystemen samarbetar och hur dessa 

är uppbyggda samt de rent fysiska sambanden och begränsningarna som 

komponenterna måste klara av för att produkten/systemet ska fungera i 

enlighet med de tidigare uppsatta produktmålen. Genom detta kan också 

nya, tidigare helt okända funktionskrav hittas som kan vara viktiga att ta i 

beaktning för att uppnå målen
2
. 

 

Validate – validering och verifiering. I detta steg är det främst två punkter 

som behandlas. Den första är att verifiera kraven vilket är viktigt för att se 

till att produkten möter de mål som projektgruppen satt upp. För att lättare få 

grepp om hur väl produkten kommer att överensstämma med dessa mål är 

det viktigt att i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen upprätta en testplan. 

Görs denna plan för sent blir det lätt att den fokuserar på den färdiga 

produkten och inte på de ursprungliga målen för produkten. Genom att låta 

en grupp potentiella köpare granska produkten kan det kontrolleras hur väl 

den uppfyller de av intressenten ställda kraven. 

Felsätt, felorsak och felkonsekvens identifieras vanligtvis i detta steg genom 

att genomgå en FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, vilket är en 

systematisk metod för att göra just detta under utvecklingsfasen. I processen 

tas även åtgärder fram för att minska sannolikheten att fel inträffar och 

samtidigt minska dess konsekvenser
2
.
 
 

 

Execute – projektutförande. I avsnittet upprättas en plan för att se till att 

projektet utförs på rätt sätt ur tids- och budgetperspektiv. Projektet delas upp 

i små delar och milstolpar sätts upp för att underlätta uppföljning av 

framsteg
2
.     
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Iterate - upprepa cirkeln. Om det är en relativt enkel produkt som utvecklas 

kan det räcka med att gå igenom cirkeln en gång, men om det ska utvecklas 

en mycket komplex produkt kan det krävas flera varv i cirkeln för att få fram 

en lösning som är tillräckligt bra på alla nivåer. Det är även en bra tanke att 

gå ett varv till för att ytterligare förbättra produkten på detaljnivå
2
. 

 

 

2.2 Feleffektanalys 
 

Feleffektsanalys (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis) är ett verktyg 

där användaren steg för steg identifierar potentiella felaktigheter i en design, 

produkt eller en tillverkningsprocess. Genom en korrekt genomförd FMEA 

kan användaren upptäcka fel tidigt i processen och där igenom kunna 

undvika kostsamma problem. I stora drag går det till så att användaren listar 

alla olika tänkbara felsätt, sätt produkten kan fallera på och feleffekter dessa 

ger upphov till. Sedan bedöms sannolikheten att dessa inträffar, allvarlighet 

om de inträffar och möjligheten till felupptäckt genom att rangordna dessa 

från 1-10, se tabeller i bilaga 2.  Siffrorna multipliceras sedan ihop till 

”risktal” vilka ger en indikation på vilka fel som bör prioriteras. Förslag på 

hur fel kan åtgärdas kan därefter utformas. 

FMEA-metoden utvecklades från början av den amerikanska militären som 

använde den till att bedöma framgången av militära uppdrag. Metoden fick 

sedan sitt stora genombrott inom rymdindustrin där det var viktigt att 

minimera fel. I Sverige började FMEA att användas på 1970-talet
2
. 

 

 

2.3 MCDA 
 

Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) är ett verktyg som kan användas 

när det är av vikt att ta hänsyn till flera olika kriterier vid beslutsfattande. 

Dessa olika kriterier kan till exempel vara ekonomiska, tekniska, miljö- 

mässiga eller mänskliga. MCDA kan också användas för att identifiera det 

bästa alternativet eller rangordna olika alternativ, från det bästa till det 

sämsta. Det finns flera olika typer och variationer av MCDA och det till- 

kommer fler hela tiden. Några av dessa är Weighted Sum Model (WSM), 

Weighted Product Model (WPM), Analytic Hierarchy Process (AHP), och 

The Electre Method. WSM metoden är en av de mest använda och enklaste 

metoden och passar när all data är av samma enhet
3
. 

 

Ett vanligt delverktyg i MCDA är en prestandamatris. Här jämförs varje 

alternativ eller produkts prestanda och uppförande mot de olika kriterierna 

som är relevanta för tillfället. Poängsättning och viktning av hur 

produkten/alternativen uppfyller kriterierna kan sedan ge en bild av det bästa 

alternativet. 
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Fördelar med MCDA är att resultatet blir tydligt och klart, mål och kriterier 

kan enkelt ändras om de av referensgruppen anses som olämpliga. Poäng 

och viktsättning är också tydliga och utarbetas från etablerade tekniker
4
. 

 

Ett sätt att använda en MCDA-matris på är att först bestämma vad som anses 

är viktiga egenskaper, attribut, för produkten eller processen som ska 

undersökas. Dessa sätts in i matrisen där varje nummer skall finnas med på 

två ställen, ett i vågrätt led och ett i lodrätt, se tabell 4. För att se hur viktiga 

varje egenskap är, ställs dessa emot varandra. Om det anses att B1 är en 

viktigare egenskap än A2 (se tabell 4) sätts en 2:a i den ruta där B1 och A2 

möts. Om det anses att egenskaperna är lika viktiga sätts det en 1:a. Anses 

det att B1 är mindre viktig än A2 skrivs det 0,5. När samtliga attribut är 

jämförda adderas siffrorna i vågrätt led. Summan för varje vågrätt led 

divideras med den totala summan. Resultatet från divisionen skrivs i rutan 

bredvid och benämns som vikt, se tabell 4.  
 

Tabell 4. Mall för MCDA-matris. 

 

  

 

När det gjorts en viktning är nästa steg att värdera hur mycket, på en skala 

från 1-10, attributet uppfylls i processen eller hos produkten. Är det så att 

det finns flera produkter görs det separata värderingar för de olika 

alternativen. Om det anses att attributet uppfylls totalt skrivs det en 10:a, 

uppfylls det inte alls skrivs en 1:a. Värderingen för de olika produkterna 

eller processerna multipliceras med vikten som tidigare i processen tagits 

fram. Den produkt eller process som får det högsta resultatet är också den 

produkt eller process som uppfyller de förutbestämda attributen bäst. Se 

tabell 5.    
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      Tabell 5. Mall för resultatsättning från MCDA-matris 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver metoden som valts för att nå målet med arbetet. 

 

 För att ta fram nya lösningar för insteget på Volvo CE:s dumprar har det 

använts en metod inom ”Systems Engineering” kallad ”Eight Steps to 

Getting Design Right. Metoden gör det enkelt för läsaren att följa en process 

från idé till färdig produkt. Nedanstående punkter är viktiga beståndsdelar 

för att metoden skall kunna genomföras. 

 

 

3.1 Datainsamling 
 

Observation/Studiebesök 

Genom studiebesök kan en objektiv uppfattning bildas genom observationer 

vilka kan genomföras på olika sätt. Antingen som deltagande eller åskådande 

observation. Observationer kan genomföras ”i smyg” eller när den 

observerade i förväg informeras om observationen
5
. 

 

Litteraturstudier 

Litteratur är fakta i form av skrivet material, exempelvis böcker broschyrer, 

tidsskrifter eller internet. Den största delen av faktan härifrån kallas sekundär 

data vilket innebär att informationen har tagits fram i ett annat syfte och kan 

därför vara vinklad. Det är därför viktigt att vara kritisk. Att föredra är därför 

att använda sig av primärdata
5
.  
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Intervjuer 

En intervju är en konversation mellan en eller flera parter där en utav dessa 

frågar ut den andra för att få information. Det finns tre olika typer av 

intervjuer:  

 

 Strukturerad intervju, där antalet frågor bestäms innan och ställs i en 

speciell ordning.  

 Semi-strukturerad intervju, där ämnet är förutbestämt men 

undersökaren ställer frågor utifrån respondentens svar och reaktioner.  

 Ostrukturerad intervju, där intervjun har formen av en vanlig 

diskussion.  

Informationen som erhålls vid en intervju är primärdata
5
. 

 

Enkät 

En enkät består av ett antal frågor och svarsalternativ som på förhand har 

formulerats för att få ett så bra svarsunderlag som möjligt. Svarsalternativen 

kan t.ex. vara en 1-5 skala, ja/nej-alternativ eller ett utrymme där 

respondenten kan svara mer fritt
5
. 

 

Experiment/konceptbygge 

Ett konceptbygge eller experiment kan göras för att skaffa information eller 

på förhand bilda sig en uppfattning om hur den verkliga produkten/systemet 

kommer att bete sig. Experiment görs ofta i en ”mini-verklighet”
5
. 

 

      Benchmarking 

Genom att kvalitativt studera existerande lösningar kan en uppfattning skapas 

om hur konkurrenter har valt att lösa liknande problem
2
. 

 

 

3.2 Reliabilitet och validitet 
 

När en datainsamling görs så är det viktigt att trovärdigheten i den insamlade 

informationen mäts. Validitet och reliabilitet är mått på just detta
7
 

 
Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i mätinstrumentet. Till vilken grad samma 

resultat fås om samma mätning utförs flera gånger. Reliabiliteten kan ökas 

genom att ställa kontrollfrågor vid t.ex. en intervju
5
. 

 
Validitet  

Validitet är huruvida rätt sak, det som är relevant för sammanhanget, mäts. 

Validiteten kan ökas genom att i intervjuer och enkäter ställa välformulerade 

frågor som inte är vinklade
5
. 

 



11 

Adam Andersson, Emil Faaborg, Peter Philipsson 

 

3.3 Kritik till vald metod 
 

Det är viktigt att hela tiden vara källkritisk när det gäller datainsamling. En 

intervju ger en fördjupad förståelse eftersom frågorna kan anpassas efter den 

specifika individen. Det är dock viktigt att inte ställa ledande frågor eftersom 

dessa kan leda till felaktig och vinklad data. 

Fördelen med enkätundersökning är att primärdata fås vilket betyder att 

informationen är speciell för ändamålet. Nackdelen med en enkät är att det är 

lätt att missuppfatta respondenten på grund av att kroppsspråket inte kan 

avläsas och att det inte går att be om förtydligande av ett svar.    

Litteraturstudier är ett bra sätt att på en kort tid samla mycket information. En 

nackdel med litteraturstudier är att det oftast är sekundärdata vilket betyder 

att informationen är framtagen för ett annat ändamål.  

Observation kan ge en mer objektiv information men är oftast mer 

tidskrävande. Ju fler observatörer desto bättre informationsunderlag. 

Byggning av koncept är fördelaktig då det kan besvara många frågor om hur 

något kommer att bete sig i verkligheten. Vid konceptbygge är det viktigt att 

bygga så realistiskt som möjligt för att få en så korrekt information som 

möjligt
5
. 
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4. Genomförande 
I detta kapitel behandlas produktutvecklingsprocessen och dess olika steg. 

 

 

4.1 Bakgrund av företaget 
 

Volvo CE:s historia stäcker sig så långt bak som år 1832 när Johan Theofron 

Munktell fick i uppdrag av Eskilstuna stad att starta en mekanisk verkstad 

med syfte att utveckla den lokala verkstadsindustrin och verkstaden fick 

namnet Eskilstuna Mekaniska Verkstad.  Munktell var ett tekniskt geni som 

bland annat tillverkade den första svenska tryckpressen, ångmaskiner, 

jordbruksmaskiner, verkstadsmaskiner, den rörliga kupolen till observatoriet 

i Uppsala och uppvärmningssystem till landets samtliga fängelser.  

Eskilstuna Mekaniska Verkstad som senare kom att heta Munktells 

Mekaniska Verkstad specialiserade sig på att tillverka tryckpressar och 

verktygsmaskiner. År 1835 gjorde Munktell en studieresa till England där 

han lärde sig om ånglok. Detta resulterade 1853 i ”Förstlingen” som var 

Sveriges första lokomotiv. 1906 konstruerade företaget den första 

anläggningsmaskinen och 1913 den första traktorn. 

 

År 1844 startade bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder, en verkstad och 

gjuteri i Stockholm. De gjorde stora framsteg och år 1883 blev Bolinders 

Mekaniska verkstad vida känt när man deltog i konstruktionen av världens 

första bestyckade u-båt. 1893 byggde Bolinders Sveriges första 

förbränningsmotor.  

 

År 1924 föddes iden till Volvo och tre år senare 1927 bildades Volvo av 

bilentusiasterna Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson. 

 

1932 rådde depression och Bolinders och Munktells slogs ihop till AB 

Bolinder-Munktell. De började då tillverka jordbruksmaskiner. På 1940 talet 

inleddes ett samarbete med Volvo där man tillverkade traktorer och andra 

maskiner. Detta ledde till att Volvo i maj 1950 köpte AB Bolinder-Munktell.  

 

1954 lanserade Bolinder-Munktell tillsammans med Lundbergs Mekaniska 

den första hjullastaren.  

I slutet av 1950 talet började ett verkstadsbolag vid namn Livab i Braås att 

experimentera med drivna dumpervagnar. Detta resulterade i att man i 

samarbete med Bolinder-Munktell år 1966 lanserade världens första 

ramstyrda dumper med drivning på alla hjul. Livab förvärvades senare av 

Volvo och utgör idag dumperenheten. År 1973 ändrade man namn till Volvo 

BM AB. 

 

1985 gick Volvo samman med de amerikanska företaget Clark Equipment 

och dess dotterbolag Euclid och bildade VME Group. Detta var ett 

strategiskt smart drag som innebar att den amerikanska marknaden öppnades 
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upp för Volvo. År 1995 köpte Volvo alla andelar och Volvo Construction 

Equipment bildas
6
. 

 

 

4.2 Mätinstrument 
 

För att få en bredare uppfattning om problemet och maskinen i allmänhet 

inleddes arbetet med att besöka en byggarbetsplats för att se hur en dumper 

framförs under ett arbetspass, se bild 1. På plats genomfördes även en 

intervju med en av dumperförarna med generella frågor om hur han 

upplevde maskinen i allmänhet. För att få en ännu bredare uppfattning om 

hur dumperförarna upplever sin arbetsplats konstruerades en enkät, se bilaga 

3, som sedan via mejl skickades runt till ett flertal mark- och 

anläggningsföretag. 
 

 

 
                 

                 Bild 1. Studiebesök på byggarbetsplats. 
 

 

4.2 Benchmarking  
 

För att kunna bredda kunskapen om hur situationen med det nedre steget kan 

lösas gjordes en undersökning av hur konkurrenter till Volvo CE har valt att 

lösa problematiken. Undersökningen innefattade till största del dumprar från 

Volvo och andra tillverkare men också skogsmaskiner, både skördare och 

skotare. Det som framkom angående dumprar var att de flesta har valt att 

använda ett vajer- eller gummiupphängt steg, se bilaga 4. 

 

Den till skogsmaskiner vanligast förekommande lösningen är en hel stege 

som vanligtvis fälls ner/upp med hjälp av hydraulik när handbromsen läggs 

i/ur, se bilaga 4.   
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4.4 Funktionella krav 

 
Utifrån de kommentarer som mottagits från dumperförarna, åsikter från 

uppdragsgivare, konkurrentjämförelse, erfarenhet och framförallt de ISO-

krav som skall uppfyllas togs det fram funktionella krav för de kommande 

koncepten: 

 Stöttålig – Steget/konstruktionen klarar av tillfälliga stötar då maskinen 

är i rörelse. 

 Hållfast – Steget är hållfast då någon står/kliver på steget. 

 Hållbar – Steget har en önskad livslängd. 

 Underhållsvänlig – Steget/konstruktionen är enkel att rengöra och 

reparera. 

 Utsatthet vid körning – Steget undviker större påfrestningar vid framfart 

 Säkerhet – Föraren känner sig trygg då han står/kliver på steget. 

 

 Enkel att använda – Steget känns naturligt och välkomnande. 

 
 

4.5 Våra koncept 
 

Utifrån de ställda kraven, de kommentarer som mottagits samt idéer ledde 

brainstorming och benchmarking fram till ett antal koncept som lade 

grunden till fortsatt arbete. 
 

 

4.5.1 Koncept 1: Ledat trappsteg  

 

Sista trappsteget är fäst i näst sista trappsteget med hjälp av ledade stänger 

och/eller axel, se bild 4 och 5. Steget kan med kraftkälla förflyttas i sidled 

till önskat läge.  

 

 Funktionsbeskrivning: Med hjälp av led/axel kan steget med kraftkälla 

förflyttas till önskad position. 

 

 Nedfällning: Föraren kan trampa ner steget. Hydralik/luft från befintligt 

system fäller ner steget. Gascylinder.  

 

 Uppfällning: Hydralik/luft från befintligt system fäller upp steget. 

Gascylinder. Föraren fäller upp steget med hjälp av ett handtag. 

 

 Fördelar: Med hjälp av leder kan steget föras till en vald skyddad position.  
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 Nackdelar: En led kan ta skada om den utsätts för tunga stötar. Om en axel 

används krävs stor diameter för att konstruktionen ska anses som robust. 

Konstruktionen kommer att innefatta små komponenter vilka lätt kan ta 

skada om de inte skyddas tillräckligt. Om axeln/lederna tar skada riskerar 

stegen att bli obrukbar. Konstruktionen kommer att kräva någon form av 

smörjning. 

 
 

 

 
 

         Bild 4. Skiss: Led framsida steg.       Bild 5. Skiss: Led på sida av steg. 

 
 

4.5.2 Koncept 2: Frigående steg i vertikalt led 

 

Två stänger är fästa i det nedersta trappsteget. I det näst nedersta trappsteget 

finns två genomgående rör där stängerna kan röra sig fritt igenom. På 

stängernas topp finns ett stopp, en kon, se bild 6.  

 

 Funktionsbeskrivning: När steget påverkas av kraft i horisontellt eller 

vertikalt led tvingas steget att röra sig upp igenom rören som är fästa på det 

näst sista steget. 

 

Fördelar: Enkel konstruktion. Då steget är rörligt behöver det inte kunna 

utstå några större krafter. Kräver relativt lite underhåll. 

 

 Nackdelar: Om stängerna blir för styva riskerar de att knäckas. Om smuts 

och skräp samlas i röret riskerar steget att förbli i ett och samma läge. 
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Bild 6. Skiss: Frigående steg i vertikalt led. 

 

 

4.5.3 Koncept 3: Gummiupphängt steg 

 

Mellan sista och näst sista steget är två gummiprofiler fästa, se bild 7. Steget 

är flexibelt i sidled. 

 

 Fördelar: Steget är flexibelt i sidled men kan ändå upplevas som stabilt. 

Konstruktionen är lätt att rengöra och reparera. 

  

Nackdelar: Gummi kan på lång sikt förändras av yttre omständigheter så 

som solljus, hetta och kyla vilket kan leda till sprickor och försämrad 

hållfasthet. 

 

 
 

Bild 7. Skiss: Gummiupphängt steg 
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4.5.4 Koncept 4: Fjädrat steg 

 

På sidan av steget är en stålprofil fäst. Profilen innehåller två hjul och en 

fjäder, se bild 8. 

 

 Funktionsbeskrivning: Föraren trampar ner steget till sitt nedre läge och 

när tyngden sedan avlastas återgår steget till sin utgångsposition under det 

näst sista steget.  

  

Nedfällning: Föraren trampar ner steget och spänner därmed fjädern. 

 

 Uppfällning: Föraren kliver av steget och steget fälls upp med hjälp av 

fjäderkraften. 

 

 Fördelar: Steget kommer upp högt vid uppfällt läge. Steget är väl skyddat 

under det näst sista steget.  

 

Nackdelar: Om fjädern går av kan steget förbli i nedfällt läge och därmed 

riskera att bli utsatt för skador. Lösningen kommer att kräva modifikation av 

det näst sista steget. 

 

 
 

Bild 8. Skiss: Fjädrat steg 

 

 

4.5.5 Koncept 5: Flexibel vajer 

 

Vajrar är fästa mellan sista och näst sista steget, se bild 9. Steget är flexibelt 

i sidled. Konceptet bygger på utveckling av befintligt system, där det nya 

alternativet skulle kunna innefatta annorlunda infästning, grövre och/eller 

fler vajrar.  

 

Fördelar: Vajrarna gör att steget är flexibelt, och inte tar skada av stötar. 

Steget är lätt rengöra och reparera.  
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 Nackdelar: Steget kan ha för stor flexibilitet in mot maskinen. Föraren kan 

uppleva steget ostabilt. 

 

  
 

Bild 9. Skiss: Flexibel vajer 
 

 

4.6 Utvärdering av koncept 
 

I detta stadie hade fem breda grundkoncept tagits fram som uppfyllde de 

krav som tidigare hade upprättats. Till vilken grad de uppfyllde kraven och 

hur de nya koncepten stod sig i jämförelse med den befintliga lösningen, 

referenskonceptet, undersöktes genom att använda en Pugh-matris. Se tabell 

4. 

 

  Tabell 4. Utvärdering av koncept. 

 

Funktionella 

krav 

Koncept 

1 

Koncept 

2 

Koncept 

3 

Koncept 

4 

Koncept 

5 

REF 

Stöttålig - + 0 - + 0 

Hållfast + 0 0 + + 0 

Hållbar - + - - + 0 

Underhållsvänlig - 0 0 - 0 0 

Utsatthet + + 0 + 0 0 

Säkerhet + 0 0 0 + 0 

Enkelhet 0 0 0 - 0 0 

Poäng 0 3 – 1 – 1 4 0 

Ranking 3 2 4 4 1  

 

 

- = sämre än REF  0 = samma som REF  + = Bättre än REF 
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Ett naturligt steg hade nu varit att ta bort de koncept som inte uppfyller de 

funktionella kraven på en tillfredsställande nivå men då skillnaden i 

resultatet var för liten för att helt kunna utesluta något av alternativen valdes 

fortsatt utveckling på samtliga koncept.  

På så vis stängdes inga dörrar för eventuella lösningar baserade på de 

bortvalda koncepten. 

Nästa steg i processen var att värdera de olika koncepten mot 

referenskonceptet, se tabell 5. 

 

 Tabell 5. Värdering av koncept. 
 

Funktionella 

krav 

Koncept 

1 

Koncept 

2 

Koncept 

3 

Koncept 

4 

Koncept 

5 

REF 

Stöttålig 2 4 3 2 4 3 

Hållfast 4 3 3 4 4 3 

Hållbar 2 4 2 1 4 3 

Underhållsvänlig 2 3 3 1 3 3 

Utsatthet 4 4 3 5 3 3 

Säkerhet 4 3 3 3 4 3 

Enkelhet 3 3 3 2 3 3 

Poäng 21 24 20 18 25 21 

Ranking 3 2 4 5 1 3 

 

 

1 = Mycket sämre  2 = Sämre  3 = Samma  4 = Bättre   5 = Mycket bättre 
 

Då vissa krav är viktigare än andra gjordes en värdering av de olika kraven. 

Se tabell 6. 

 

                      Tabell 6. Viktning av krav. 

 

Funktionella krav Vikt 

Stöttålig 15 % 

Hållfast 10 % 

Hållbar 10 % 

Underhållsvänlig 5 % 

Utsatthet 25 % 

Säkerhet 25 % 

Enkelhet 10 % 

 

                   

För att se hur resultatet blev då de funktionella kraven hade blivit värderade 

multiplicerades vikten av de funktionella kraven med värderingen av kraven, 

för att se den slutgiltiga poängen, P. se tabell 7. 
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 Tabell 7. Validering. 

 

Funktionella 

krav 

Vikt Konc. 

1 

P Konc. 

2 

P Konc. 

3 

P Konc. 

4 

P Konc. 

5 

P 

Stöttålig 0,15 2 0,3 4 0,6 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

Hållfast 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Hållbar 0,1 2 0,2 4 0,4 2 0,2 1 0,1 4 0,4 

Underhållsvänlig 0,05 2 0,1 3 0,15 3 0,15 1 0,05 3 0,15 

Utsatthet 0,25 4 1,0 4 1,0 3 0,75 5 1,25 3 0,75 

Säkerhet 0,25 4 1,0 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1,0 

Enkelhet 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Total poäng   3,3  3,5  3,45  3,05  3,45 

Ranking   3  1  2  4  2 

 

    

4.7 Utveckla 
Vid detta stadium hade en uppfattning bildats om hur grundkoncepten 

uppfyller de funktionella kraven. I denna del av kapitlet fortsatte koncepten 

att utvecklas till olika tänkbara lösningar. 
 

4.7.1 Material 

 

Då maskinen framförs i en utsatt miljö läggs stor vikt vid materialvalet. 

Beträffande de koncept där materialet inte kommer att vara flexibelt hittades 

lösningar som innebär att steget hamnar på en så skyddad position som 

möjligt, dels för att materialet inte ska skadas samt att stegets funktion ska 

bevaras. 

 

Som tidigare nämnts anser Volvo CE anser att steget är för flexibelt in mot 

maskinen. Detta beror på att den stålvajer som idag håller uppe det sista 

steget är för flexibel. Därför undersöktes alternativa lösningar som har 

liknande egenskaper som dagens alternativ, stålvajern, men med mindre 

flexibilitet.  

 

Tryckvulkning 

För att på ett bra sätt kombinera stål och metall kan tryckvulkning användas, 

fakta om processen finns i bilaga 5. 

 

Armerad gummislang över vajer 

Ett sätt att förstärka en vajer är att låta vajern dras genom en gummislang. 

Önskas en låg böjbarhet kan en armerad slang användas, det vill säga en 

slang med ingjutet trådnät. 

  

Formsprutad gummiprofil med vajer  

För att undersöka detta alternativ kontaktades gummitillverkaren 

Hordagruppen i Horda. Fakta om processen finns i bilaga 5. 
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Stålvajer av annan typ  

För att undersöka utbudet av vajrar kontaktades vajerleverantören Certex i 

Jönköping. Allmän information om vajrar finns i bilaga 5.  

 
 

4.7.2 Ledade trappsteg 

Principen för koncepten påträffades på flertalet skogsmaskiner genom 

marknadsundersökningen tidigare i utvecklingsprocessen. Där har de flesta 

av tillverkarna valt att låta hela stegen vara upp/nedfällbar. 

Konstruktionerna har skiljt sig en del, men gemensamt har varit att stegen 

har roterat kring en axel som varit fäst i höjd med det översta steget. 

Rörelsen utgörs av hydraulik eller med hydraulik och kedja. 

Då detta koncept var tänkt att konstrueras i stål lades stor vikt vid att 

komma på en lösning där steget, vid uppfällt läge, ska vara så skyddat som 

möjlig för att undvika skador vid framförande av maskinen. Det bildas ett 

vridmoment när användaren belastar steget vilket var tvunget att tas i 

beaktning vid konstruktionsarbetet. 

 

L-profil 

En lösning till konceptet kan vara att låta det nedersta steget röra sig kring 

en axel som är fäst i kanten av det näst understa steget, ut från maskinen sett, 

se bild 10. Vid uppfällning sker en rotation på 90 grader som leder till att det 

nedersta steget hamnar vertikalt på sidan av det näst nedersta steget, se bild 

11. 

 

              
 

Bild 10. Nedfälld L-profil.                         Bild 11. Uppfälld L-profil 

Beslut 

Lösningen är tänkt att fällas bakåt i maskinens färdriktning. På vänster sida 

av steget kommer en axel att sitta och L-profilen kommer att vridas runt 

denna med hjälp av kraftkälla. Genom att denna konstruktion innefattar en 
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led på vänster sida mot hjulhuset, kan detta innebära att leden kommer att 

utsättas för stötar från underlaget och dessa stötar kan innebära skador på 

leden som kan påverka konstruktionens tänkta funktion. Likadant kommer 

det att vara om steget skulle vara nerfällt vid körning exempelvis vid haveri. 

I de fallen kommer vertikala stötar ge skador på leden/steget, medan den 

motstår horisontella stötar bättre. Leden kommer även att behöva någon 

form av smörjning. Den rörelse som krävs av kraftkällan för att få steget till 

önskad position kommer att behöva vara roterande, vilket innebär en svårare 

lösning än en likvärdig med horisontell rörelse. Då axeln skulle vara 

placerad bredvid hjulhuset där utrymmet är begränsat finns det även 

svårigheter att finna plats åt kraftkällan. Av dessa anledningar blev det ingen 

fortsatt utveckling av L-konceptet. 

Uppfällbart steg 

En annan lösning av konceptet kan vara att låta det understa steget röra sig 

kring en axel som är fäst på sidan av det näst understa steget, bakåt i 

maskinens färdriktning. För att föra steget uppåt till önskad position kan en 

led fästas i steget som i sin tur är fäst i en kolv som med hjälp av luft, el eller 

hydralik kan rotera steget kring axeln, se bild 12 och bild 13. 

 

       
 

Bild 12. Uppfällbar, övre läge.           Bild 13. Uppfällbar, nedre läge 

 

Beslut 

Det finns möjlighet att placera mekanismen för denna lösning bakom eller 

på höger sida av det näst nedersta steget. Genom att steget vid uppfällning 

roterar 180 grader blir det väl skyddat i sitt övre läge.  Mekanismens rörelse 

kan utgöras av el, luft eller hydraulik och vara inbyggd i en ”låda” och 

därmed bli skyddad. Om reparation/underhåll krävs av mekanismen är detta 

lätt att genomföra med tanke på dess placering. Nackdelar med konceptet är 

att det kan bli kostsamt vid eventuellt haveri av mekanismen samt att steget 

då kan fastna i sitt nerfällda läge. Trots detta fanns tillräckligt många 

fördelar för att fortsätta utvecklingen av konceptet.  
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Infällbar 

Ytterligare en lösning till konceptet kan vara att låta steget i infällt läge 

hamna under det näst sista steget. Lösningen är möjlig genom att låta ett 

plattjärn fästas kring en axel på sidan av det näst sista steget som sedan är 

ledat i det sista steget. För att få det sista steget att fällas ut till önskad 

position kan ytterligare ett plattjärn fästas som styr det sista trappstegets 

riktning. Se bild 12 och 13.  
 

     

Bild 14. Infällbart steg, variant 1.              Bild 15. Infällbart steg, variant 2. 

 

Beslut 

Denna lösning fälls med hjälp av hydraulik och mekanismen kan placeras på 

höger sida av det näst nedersta steget där det finns gott om utrymme. Dock 

kan denna lösning vara känsligare då den innehåller fler leder och känsliga 

punkter. Steget är fäst i två stålprofiler på höger sida. Dessa stålprofiler 

måste vara robusta i den omfattningen att steget inte vrider sig när någon 

ställer sig på det och de får heller inte krökas vid eventuella stötar då detta 

kan komma påverka upp-/nerfällningen. Däremot är denna lösning mycket 

mer kompakt i uppfällt läge än vad det ”vikbara” steget är men dock 

befinner det sig då i en mer utsatt position. Därför undersöktes även denna 

lösning av konceptet vidare.  
 

Ledat och flexibelt steg 

Denna lösning innebär att det sista trappsteget är ledat via två axlar på den 

främre sidan av det näst sista steget vilket medför att steget är rörligt i 

maskinens riktning. I och med att steget är ledat kan ett styvare material 

användas, exempelvis en vajer ingjuten i gummi alternativt en styvare vajer. 
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                                Bild 16. Ledat och flexibelt steg. 

 
Beslut 

Då lösningen innebär att steget följer med i maskinens riktning istället för att 

utsättas för drag kommer stålvajern få en längre livslängd, vilket var en 

egenskap värd att fortsätta utveckla.  

 

 
4.7.3 Frigående steg i vertikalt led 

 

Konceptet bygger på att det sista steget kan röra sig fritt uppåt i vertikalt led 

genom två rör som är fästa på det näst nedersta steget. När steget utsätts för 

tryck uppåt eller från sidorna tvingas steget till en mindre utsatt position 

och minskar därmed risken för eventuell dragbelastning och stötar.  

 
Frigående steg med täckt vajer 

Lösningen bygger på att de två frigående vajrarna är vulkade/formsprutade 

och koniskt formade i toppen, se bild 17.  För att vajern inte ska passera 

genom rören på det näst sista steget kan en bricka vara vulkad i toppen av 

vajern. I och med att det sista steget kommer att fästas med gummi och 

stålvajer kommer steget vara flexibelt, men då utformningen kommer att 

vara konisk och rören på det näst understa steget kommer att sluta en bit 

under kan flexibiliteten kunna nå ett önskat värde. 
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                                  Bild 17. Frigående steg med täckt vajer. 

 

Beslut 

Denna lösning kommer att vara flexibel på så vis att den vid stötar får 

antingen vajrarna att vika undan eller få det nedersta steget att glida upp mot 

det övre steget. För att undersöka hur den täckta vajern kunde gynna 

lösningens funktion blev det fortsatt utveckling av konceptet. 

 

Frigående vajer 

Denna lösning bygger på att de två frigående vajrarna kan röra sig fritt i 

vertikalt led då steget utsätts av tillräckligt stor kraft. För att steget ska förbli 

hängande i rören som är monterade på det näst översta steget sitter det ett 

stopp längst upp på vajrarna, se bild 18. För att steget ska uppfylla de ISO-

krav som ställs beträffande flexibilitet väljs en vajer med tillräckligt stor 

diameter eller tillräcklig styvhet. 

 

 
 

                                      Bild 18. Frigående vajer. 
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Beslut 

Då lösningen skulle innebära att steget skulle vara flexibelt i vertikalt led, 

samt att vald diameter och styvhet på vajrarna skulle kunna uppfylla de 

givna ISO-kraven blev det fortsatt utveckling av lösningen.  
 

Frigående steg 

Lösningens funktion är väldigt lik den hos ”frigående vajer” men med den 

skillnaden att det i detta fall är steget som är rörligt och vajrarna som är fasta 

i överkant. Se bild 19. 
 

 
                                          

                   Bild 19. Frigående steg. 

 

Beslut 

Stoppen i denna lösning kommer att vara stegets lägsta punkt och kommer 

därmed att utstå stor påfrestning då maskinen framförs i tuff miljö. I längden 

skulle detta kunna resultera i slitage och på sikt även haveri och därför 

utvecklas konceptet inte vidare.  
 

Flexibelt steg i sidled 

Denna lösning bygger på att vajrarna, som är ingjutna i gummi alternativt 

styvare än de som sitter på dagens lösning, förutom i vertikalt led även skall 

kunna röra sig fritt i horisontellt led. Det medför att steget inte bara kommer 

att flytta sig då den utsätts för en kraft rakt underifrån utan även då steget 

utsätts för en kraft snett underifrån samt från sidan. Rörelsen är möjlig 

genom att låta två horisontella rör ligga jämsides framför det näst sista 

steget, med ett avstånd så att vajrarna kan glida mellan dem, se bild 20.  
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                                  Bild 20. Flexibelt steg i sidled 

 
 

Beslut 

Då lösningen är flexibel i fler än ett led samt att konstruktionen kan räknas 

som robust då den inte behöver några leder eller svaga komponenter är detta 

en lösning som fortsattes utvecklas. 
 

 

4.7.4 Gummiupphängt steg  

 

Genom marknadsundersökning har det framkommit att ett vanligt sätt att 

lösa problematiken är att ha ett gummiupphängt sista steg. Lösningen finns 

även på hjullastare från Volvo CE och kan därför anses vara ett lämpligt 

alternativ att även använda för sista steget på dumpern. Det nedersta steget 

är då fäst till det näst nedersta med hjälp av två vanligtvis rektangulära 

gummiprofiler, och bultar med en mellanliggande bricka. 
 

 

Stansade rektangulära gummiprofiler 

Det nedersta steget är fäst till det näst nedersta med hjälp av två rektangulära 

gummiprofiler, och bultar med en mellanliggande bricka, se bild 21. 
 

 
 

                                     Bild 21. Stansade rektangulära gummiprofiler. 
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Beslut 

Då lösningen idag redan är implementerad på fordon inom Volvo CE men i 

ett annat utförande valdes fortsatt utveckling för att undersöka hur 

stansningen påverkar stegets flexibilitet. 
 

Gummiprofiler med led 

Lösningen bygger på samma idé som tidigare nämnda lösning, med den 

skillnaden att det övre fästet till de rektangulära gummiprofilerna är ledade. 

Leden medför att steget kan ha rörelse utåt från maskinen och med gummits 

egenskaper även flexibelt i sidled. För att steget inte ska överstiga de ISO-

krav som satts gällande flexibilitet in mot maskinen placeras det en klack 

som gör att steget stannar i önskat läge, se bild 22. 
 

 
 

                                         Bild 22. Gummiprofiler med led. 
 

Beslut 

Då lösningen idag redan är implementerad på fordon inom Volvo CE men i 

ett annat utförande valdes fortsatt utveckling för att undersöka hur lederna 

kan bidra till stegets flexibilitet. 

 
 

4.7.5 Fjädrat steg 

 

Lösningen bygger på att med hjälp av en fjäder fälla ner/upp steget. Det 

nedersta steget kommer att vara fäst i en stålprofil där också fjädern har sin 

ena infästning. Fjäderns andra infästning kommer at vara i en profil fäst i det 

övre steget i vilken två hjul är monterade, se bild 23 och 24. Tanken är att 

den förstnämnda stålprofilen kommer att löpa på dessa hjul vid upp- och 

nerfällning av steget. Vid körning av maskinen är det nedersta steget 

placerat i underkant på det näst nedersta steget.  
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        Bild 23. Fjädrat steg 1.                                       Bild 24. Fjädrat steg 2. 

 

Beslut 

Fördelen med konstruktionen är att den är väl skyddad i sitt infällda läge. 

Nackdelen är att fjädern och hjulen är känsliga komponenter. Om fjädern går 

av är steget alltid nerfällt och riskerar därmed att bli skadat vid körning. På 

grund av detta fortsattes inte utvecklingen av detta koncept. 
 

 

4.7.6 Flexibel vajer 

I detta koncept strävas efter att ta tillvara på de komponenter som 

inkluderas i dagens lösning i den mån det går. Det som undersöks är 

alternativ till dagens vajer. 
 

Med en djupare undersökning är förhoppningen att finna en ny vajer som 

besitter de egenskaper som krävs för att uppfylla de krav som ställs samt 

som gör att de övriga befintliga komponenterna kan behållas, se bild 25. 
 

 
        Bild 25. Flexibel vajer. 
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Beslut 

Konceptet innefattar små förändringar och kan därmed ses som ett mindre kostsamt 

alternativ. Av dessa anledningar blev det fortsatt utveckling. 

 

 

4.8 Validering 
Denna del av kapitlet behandlar det stadie i utvecklingsprocessen där de 

utvalda lösningarna genomgår tester, både i teoretisk samt i praktisk form. 
 

 

4.8.1 Återkoppling med kund 

 

För att se att koncepten och lösningarna uppfyller de av Volvo CE ställda 

kraven arrangerades ett möte med handledaren på företaget, Henrik 

Kroksmyr. På mötet visades samtliga lösningar upp och på företagets 

begäran bestämdes det att utvecklingen av de lösningar som innefattar 

rektangulär gummiprofil skulle avbrytas med anledning av att lösningen 

redan existerar på Volvos hjullastare.  

 

 
4.8.2 Prototyper 

 

Då resonemang och beslut tidigare i utvecklingsprocessen endast varit 

grundad på teoretisk fakta var nästa steg att undersöka hur lösningarna står 

sig i praktiken. För att göra detta möjligt tillverkades prototyper av de 

lösningar som valts för fortsatt utveckling, se bilaga 5.  

 

 
4.8.3 Testplan 

 

Då lösningarna i detta stadie av utvecklingsprocessen inte var beräknade, 

och därmed i våra ögon sedda som underdimensionerade, lades fokus kring 

prototypernas funktion och inte på dess hållfasthet. 

 

 
4.8.4 Testdata och åtgärd 

Grundat på prototypskapandet granskas i denna del av kapitlet de kvarstående 

lösningarna. 

 

Vertkalt genomgående 

Steget rör sig endast genom rören då kraften kommer vertikalt underifrån 

och inte då kraften kommer horisontellt från sidan. För att de förlängda 

rören skall uppfylla funktionen att minska flexibiliteten, in mot maskinen, 

krävs att vajerns och rörets diameter inte skiljer sig för mycket. Skillnaden i 

diameter skapar ett moment på vajern som gör att det vid kraftpåkänning 

bildas en böjning kring rörets kant vilket skapar spänningar i vajern.  
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Beslut och åtgärd 

Då steget är placerat bakom hjulhuset, i stort sett parallellt med maskinens 

färdriktning är det viktigt att lägga vikt vid att steget skall vara så flexibelt 

som möjligt i denna riktning. Grundidén med detta koncept, vertikalt 

genomgående, underlättar inte denna rörelse men har däremot en hög 

flexibilitet då steget utsätts av krafter vertikalt underifrån. För att lösningen 

ska uppfylla de ISO-krav som ställs gällande flexibilitet in mot maskinen 

krävs en styv vajer. Prototypen som skapades är i sig inte tillräckligt optimal 

för implementering på dumpern men funktionen togs med för vidare 

utveckling. 

 

Led framsida steget 

Genom att steget kan vridas i körriktningen kan det följa underlagets 

ojämnheter och stötar vilket medför att gummit inte behöver utstå höga 

spänningar. För att inte behöva modifiera det näst nedersta steget användes 

de befintliga hålen som infästningspunkter för lederna men lederna skulle 

även kunna placeras på framsidan av steget. Rörelsen i sidled kan resultera i 

att föraren uppfattar steget som ostabilt.  

 

Beslut och åtgärd 

För att göra steget mer användarvänligt kan man låta leden vara tröggående 

så att den endast roterar då den utsätts av tillräckligt stor kraft. För att 

undvika att steget roterar för långt kan man placera ett stopp på det näst 

nedersta steget som gör att steget slutar rotera vid önskat läge. Då leden 

kommer att sitta på en relativt utsatt position, vad gäller stötar, är lösningen i 

detta skede ännu inte optimal. Funktionen att steget är rörligt i maskinens 

färdriktning togs dock med för vidare utveckling.   

 

Stansat gummi 

Stansningen i gummit gör att steget blir mer flexibelt. Vid 

prototypskapandet limmades två lager av armerad SBR – gummiduk (ett 

skikt armering/lager) ihop, vilket visade sig vara för flexibelt.  

 

Beslut och åtgärd 

Rekommendationen är att använda SBR-gummiduk med minst 3 armeringar 

och ökad tjocklek för att uppnå en tillräckligt stabil lösning. Då denna 

lösning med stansat gummi ligger för nära det koncept som idag redan är 

implementerat på andra maskiner inom företaget valdes att inte fortsätta 

utveckla denna lösning. 

 

Spår 

Då kraften appliceras horisontellt från sidan, i maskinens riktning, förblir 

steget i ursprunglig position. Steget har stor flexibilitet då kraften kommer 

rakt underifrån samt snett underifrån. Då kontaktytan mellan gummit och 

rören är liten bildas en stor rörelse in mot maskinen vilket resulterar i att de 

förutbestämda kraven beträffande flexibilitet inte uppfylls. 
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Beslut och åtgärd 

Likt lösningen ”vertikalt genomgående” krävs det att rören är koniska så att 

gummit får mer kontaktyta. För att öka flexibiliteten i sidled krävs det att 

vajrarna är vinklade. Då flexibiliteten in mot maskinen visat sig vara för stor 

valdes denna lösning bort.  

 

Infällbar 

För att infällningen skall kunna ske krävs det stort utrymme för att lederna 

skall kunna få plats. Detta stora utrymme gör konstruktionen mer sårbar då 

den blottar många ömtåliga punkter. Prototypskapandet visade att 

konstruktionens cylinder kommer kräva en stor slaglängd. Vid infällning 

under steget gör vinkeln på höger sida att det infällda steget tar i skärmen 

innan det når önskat läge, vilket skulle innebära att steget skulle behöva 

förkortas.  

 

Beslut och åtgärd 

För att konstruktionen ska räknas som robust krävs det att lederna är starka 

vilket i sin tur betyder att konstruktionen även kommer att bygga ut på 

bredden över en yta som idag redan är begränsad. Slaglängden som krävs på 

cylindern för att konstruktionen skall uppnå sitt syfte är för lång jämfört det 

utrymme som erbjuds. Av dessa anledningar valdes konceptet bort. 

 

Uppfällbar 

Som önskat visade prototypen att det mekaniska i lösningen, 

infällningsmekanismen, blev kompakt. Att låta leder, lager och cylinder vara 

inbyggda i en robust låda betyder att komponenterna, som kan anses som 

mindre robusta, är skyddade från yttre påfrestningar.  

 

Beslut och åtgärd 

Som tidigare nämnts kan denna lösning innefatta svaga komponenter men 

ändå anses som en robust konstruktion. Lösningen kräver beräkningar för att 

avgöra storlek och typ av lager leder. Cylindern som utför arbetet kommer 

att behöva vara kopplad till dumperns befintliga hydrauliska alternativt 

pneumatiska system. Då lösningen innebär att det nedre steget fälls från och 

till önskad position samt även är skyddad från yttre påfrestningar vid 

maskinens framfart fortsattes utvecklingen av denna lösning.  

 

 

4.9  Optimering 
 

I detta stadie av utvecklingsprocessen stod det klart vilka egenskaper som 

önskades hos de två slutgiltiga lösningarna. Beträffande det alternativ som 

för vår uppdragsgivare, Volvo CE, är nämnt som standardlösning har tre 

egenskaper hittats som önskas kunna implementeras. Det ska vara vertikalt 

flexibelt, rörligt i maskinens riktning samt innefatta en vajer som är 

tillräckligt styv för att uppfylla de ISO-krav som ställs. Därför kombineras 

dessa egenskaper för att uppnå ett optimalt resultat.  
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Vad gäller den fällbara lösningen, nämnt som tillvalslösning har den 

utvecklats utifrån den prototyp som är skapad.  

 

 
4.9.1 Felanalys  

 

När de två slutliga lösningarna som ska utvecklas är utvalda genomgår de en 

felanalys, för att innan fortsatt utveckling upptäcka eventuella brister och på 

så sätt få svar på vad som bör läggas extra vikt vid innan tillverkning, se 

bilaga 7. De punkter som visade högst risktal var följande: 

 

Mekaniskt steg 

 Grus lera samlas i ledhuset 

 Led går av vid belastning 

 Bult/mutter lossnar vid belastning 

 

Flexibelt steg 

 Bult/mutter lossnar vid belastning 

 Vajrarna rör sig trögt genom fästena 

 Fästena lossnar vid belastning 

 

4.10 MCDA             
 

 

För att undersöka hur de två lösningarna stod sig mot de funktionella krav 

som satts upp tidigare i produktionsutvecklingen användes en MCDA-

matris, se tabell 8. I tabellen ställdes de funktionella kraven mot varandra 

och vikten av dem bedömdes. 

. 
Tabell 8. MCDA-matris med viktning. 
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För att få fram hur lösningarna stod sig mot dagens lösning undersöktes hur 

varje krav uppfylls i de olika lösningarna, där 1 står för ”uppfyller inte alls” 

och 10 för ”uppfyller helt och hållet”. Sedan multiplicerades dessa tal med 

viktningen för att slutligen se hur lösningarna står sig mot dagens. Se tabell 

9.  

 
Tabell 9. MCDA-matris, slutgiltiga lösningar kontra befintlig lösning.

  

 
      

Enligt tabellen står sig lösningarna högre än dagens lösning, sett till de 

funktionella krav som ställts upp.  
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5. Resultat och analys 
I kapitlet presenteras de slutgiltiga lösningarna som tagits fram genom 

utvecklingsprocessen. 

 

 

5.1 Standardlösning 
 

Som standardlösning rekommenderas följande lösning, se bild 26.  

 

 
 
              Bild 26. Framtagen standardlösning. 

 

För att uppfylla kraven vad gäller flexibilitet in mot maskinen har lösningen 

en ny vajer av styvare typ. Den minimerade flexibiliteten har kompenserats 

genom att låta steget ha en rörelse i maskinens riktning samt i vertikal 

riktning. Lösningen innebär att steget vid maskinens framfart följer 

ojämnheter och på så sätt minskar risken för stora påfrestningar samt 

dragbelastning.   

 

Befintligt näst sista steg  

Vad gäller det näst sista steget så valdes det av ekonomiska skäl att låta det 

ha kvar sitt utseende till så stor del som möjligt. De befintliga hålen på 

sidorna kommer att utnyttjas för det nya fästet. Dock kräver fästet ytterligare 
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en fästpunkt som kommer att placeras på stegets framsida, se bild 27.  

 

 
 
               Bild 27. Fästen på befintligt näst sista steg. 

 

Fäste 

Fästets är utformat med hänsyn till tillverkningskostnader och 

tillverkningsmetod. Det plattjärn som är infäst på sidan av det näst sista 

steget är bockat, och sammansvetsas med det plattjärn fästs på framsidan av 

det näst nedersta steget. Mellan plattjärnen är två stålrör svetsade, se bild 28. 

 

 
 
                Bild 28. Övre fäste, vänster sida. 

 

Stopp på vajer  

För att steget ska vara rörligt i maskinens riktning kommer stoppet vara 

gjutet med en radie undertill som gör det möjligt för stoppet att ”rulla” över 
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de två svetsade rören på fästet, se bild 29. Stoppets återstående sidor, de mot 

och bort från maskinen kommer att vara platta för att kunna låsa steget då 

användaren stiger på det, se bild 30. Vajern gjuts samman med stoppet vid 

tillverkning. 

 

 
 
             Bild 29. Snittad vy för att visa vajerstoppets nedre läge. 

 

 
 

     Bild 30. Vy uppifrån av vajerstopp 

 

Vajer  
Det svar som framkom genom materialundersökningen var att flexibiliteten, 

när det gäller stora krafter, inte påverkas av annat tillagt material utan avgörs 

av valet av vajer och dess uppbyggnad.  

 

Vajern för denna lösning är en stålvajer av typen 6x7-WSC/49-tr som är 

pressad från den ursprungliga diametern 13,8 mm till den slutliga diametern 
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12 mm, se bild 31. På nedre delen av vajern sitter ett rörformat vajerstopp 

som svetsas i det nedre fästet.   

 

 
 

                          Bild 31. Beskrivning av vajer
12 

 

Nedre fäste 

För att vajern lättare ska kunna glida genom det övre fästet vid kraft- 

påkänningar är det nedre fästet bockat för att åstadkomma en vinkel på 

vajern, se bild 32. 

 

 
 

Bild 32. Nedre fäste. 
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Nedre steg 

För att möjliggöra vinkeln på det nedre fästet krävs att det sista steget 

minskas på längden, se bild 33. De nya måtten överensstämmer med de ISO-

krav som ställs, se bilaga 1. 

 

 
 

                 Bild 33. Nedre steget. 
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5.2 Tillvalslösning 
 

Som tillvalslösning rekommenderas följande lösning, se bild 34. För 

överslagsberäkningar och kraftanalys se bilaga 8. 
 

 
 
Bild 34. Framtagen tillvalslösning, nerfällt läge. 

 
Funktion 

Istället för att ta emot stötar och slag är denna lösning tänkt att till stor del 

undvika dessa genom att det nedersta steget fälls upp över det näst nedersta 

steget, se bild 35. Hävarmen som det nedersta steget är fäst i styrs av kraften 

från en inbyggd cylinder som drivs av maskinens hydrauliska eller 

pneumatiska system. För att skydda cylindern och övriga känsliga 

komponenter är dessa inbyggda.  
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         Bild 35. Uppfällt läge 

 

Befintligt näst sista steg  

Även här har vi valt att behålla det näst sista stegets utformning till så stor 

del som möjligt, dock utgörs infästningen av fyra bultar vilket kräver fyra ny 

hål på det näst sista stegets högra sida.  

 

 
 

               Bild 36. Hus monterat i steg 
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Huset 

Huset som skyddar de ömtåliga komponenterna är anpassat efter stegets 

form för att ta så liten plats som möjligt. En styrtapp som glider i ett spår ser 

till så att leden alltid ligger i rätt läge när cylindern arbetar, se bild 37 och 

38. Rotationen av hävarmen underlättas genom ett monterat glidlager.  
 

 
 

         Bild 37. Snittad vy av hus 

          

 
 
          Bild 38. Snittad vy av hus under uppfällning 

 

 

Nedre steg 

Dagens utformning av det nedersta steget behålls då den även gynnar denna 

nya lösning. Vinkeln på steget gör att det i nedfällt läge hamnar parallellt 

med det näst nedersta steget, se bild 39. 
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  Bild 39. Nedfällt läge.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Under detta kapitel behandlas egna tankar och idéer kring projektet

  

 

Det finns ett antal olika alternativ vad gäller vilken metod som väljs för att 

genomföra en rapport som denna. Vårt val att följa ”Eight Steps to Getting  

Design Right” var till stor del baserat på att det är något vi lärt oss under vår 

tid på universitetet och kunde därmed anses som passande vid ett 

examensarbete. Vi anser att metoden gör det lätt för läsaren att följa 

produktutvecklingsprocessen på ett enkelt sätt, dock bör det understrykas att 

utvecklingsprocessen är mycket längre än det som visas upp inom 

rapportens ramar. Bara att komma fram till grundläggande koncept krävde 

långa diskussioner, där många koncept valdes bort innan de ens nått pappret. 

Som läsare kan man lätt uppfatta processen som stegvis men riktigt så enkelt 

är det inte. Det sägs att med varje idé föds en ny, så var det även i vårt fall 

vilket har inneburit många långa arbetsdagar men också många intressanta 

diskussioner och slutsatser. 

 

Metoden grundar sig också mycket på erfarenhet eftersom besluten i 

processen ofta grundats på våra egna tankar. Om vi haft större kunskap om 

dumprar innan arbetet startade kunde resultatet varit annorlunda. 

 

Vi har under processens gång funnit att den stora kunskapen om produkter 

inte finns i böcker utan hos de personer som använder produkten. De samtal 

vi fört med sådana personer under arbetets gång har bidragit med inspiration 

till nya tänkbara lösningar. 

 

Vid arbetets start fokuserade vi mycket kring mekaniken i de tänkbara 

koncepten, vilket medförde att materialvalen kom i skymundan. Det visade 

sig dock ganska snart att många av våra frågor fick svar då vi börjat 

undersöka detta ämne desto mer. Till stor del handlade frågorna om 

alternativ till dagens vajer. Ett problem, som både kan ses som tekniskt och 

ekonomiskt, är att det i dagens läge är svårt att finna data vad gäller 

stålvajerns flexibilitet då den ansätts av en horisontell kraft vilket kan bero 

på att vajerns primära funktion är att lyfta eller dra. Vi har varit i kontakt 

med Sveriges främsta leverantörer inom branschen, men utan resultat. För 

att få svar på frågan krävs därför att man låter leverantören utföra tester 

vilket i sin tur debiteras. Då vi inte har haft någon budget för detta projekt 

och därmed inte kunnat låta någon vajerleverantör utföra tester har vi fått lita 

på företagets erfarenhet och expertis.  

 

Desto längre in i processen vi kom, och många koncept därmed sållats bort, 

desto mer trodde vi att vår slutgiltiga lösning och därmed den lösning som 

skulle presenteras för uppdragsgivaren skulle innehålla en variant av 

armerade gummiprofiler. Konceptet var något vi sett hos andra fordon och 

enligt oss hade goda egenskaper. Då konceptet redan är implementerat hos 
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andra fordon inom företaget såg vi lösningen som både praktisk och 

ekonomisk.  

 

Något som visade sig vara en viktig del i utvecklingsprocessen var 

prototypskapandet.  Det visade sig viktigt att även se våra lösningar i 

praktiken, vilket gav oss en hel del oväntade svar som gynnade processens 

utveckling. En svag punkt i vår rapport anser vi vara testkörningen av 

koncepten. Då resurserna både vad gäller material och verktyg var 

begränsade var det svårt att skapa tillräckligt robusta prototyper som rättvist 

kunde bedömas.  

 

Trots att vi bara på ett fåtal ställen i rapporten nämnt saker som 

tillverkningskostnader och tillverkningsteknik är detta något vi ständigt haft 

i beaktning, och varit en stor del i vårt beslutsfattande. Den lösning som 

benämnts som standardalternativ var först planerat att ha ett annat utförande. 

Det övre stoppet skulle då vila i en skål men av tillverkningsskäl valdes 

istället att låta det övre stoppet vila på två rör som fyllde samma funktion 

som nämnda skål. 

 

Vid upptäckten av den nya typen av vajer föddes en ny lösning. Att låta 

steget ha kvar samma komponenter som finns i dagens utförande, med 

skillnaden att låta vajern bytas ut, skulle innebära små ekonomiska 

förändringar och vara enkelt att implementera. Vår tanke var att styvheten 

var tvungen att kompenseras på annat sätt, men då vi inte haft möjlighet att 

testa detta är det heller inget vi har belägg för. Därför ser vi det som en stor 

möjlighet för vår uppdragsgivare att även ha detta i åtanke vid fortsatt 

utveckling.  

 

Vi hoppas att denna rapport kan vara en del i arbetet för utvecklingen av 

morgondagens insteg på Volvo CE:s dumprar. 
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Bilaga 1: ISO-krav 2867 (antal sidor: 5)                                 
 

ISO 2867 Earth moving machinery – access systems  

 

8 Requirements for stairways and steps 

 

8.1 Stairways 

 

8.1.1 Stairway steps shall be in accordance with 8.2 and Table 4. 

 

8.1.2 Step tread depth on stairways shall be greater than or equal to the riser 

height. Successive riser heights and successive step tread depths shall be 

uniform. 

 

8.1.3 Stairways shall be provided with at least one handrail.  

 

8.1.4 Stairways with a vertical distance greater than 3 m above the ground or 

other suitable surface shall be provided with guardrails, with a foot barrier in 

accordance with 6.2.6 and a handrail in accordance with 6.2.2, on the open side 

or sides. 

 

8.1.5 Handrails or guardrails shall be provided along the open side of stairways 

with a vertical distance of between 2 m and 3 m above the ground or other 

suitable surface (platform or walkway). See Table 3, dimension G. 

 

8.2 Steps 

 

8.2.1 Step design shall provide the user with natural foot placement, or the steps 

shall be clearly visible to the user. Step dimensions shall be in accordance with 

Table 5 or 6, as applicable. Steps shall be wide enough for two feet, except 

where a one-foot-wide step is necessary to accommodate machine constraints 

(e.g. to accommodate machine size, the use of alternating single steps, or risk of 

damage to the step). 

 

8.2.2 Where lateral body movement is necessary for passing to the next stepping 

surface — from the top step of a ladder or stairway to a platform, or from one 

platform to another — the distance between the step and the nearest edge of the 

stepping surface shall be in accordance with Table 7. 

 

8.2.3 If a foot could protrude through the step and come into contact with a 

moving part, a shield shall be provided between the step and the moving part. 

 

8.2.4 Steps shall be designed to minimize the risk of the foot slipping laterally 

off the step. If foot barriers are used, its minimum height shall be 20 mm. 
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8.2.5 The step tread surface shall not be designed for use as a handhold. 

 

8.2.6 Step design shall minimize accumulation of debris and aid in the cleaning 

of mud and debris. 

 

8.2.7 Flexibly mounted steps (or series of steps) shall be avoided unless the step 

is susceptible to damage during machine operation. A single step or the lowest 

step in a series of flexibly mounted steps shall not deflect more than 80 mm 

inward (away from the person) when a horizontal force of 250 N is applied, 

centred on the outer edge of the lowest flexible step and pushing inward. 

 

8.2.8 For a track frame/retracted step system (with a maximum of two steps), the 

top step can be recessed, as specified in Table 5 in respect of dimension Q. In 

such cases, due to the limited view during egress, the step width shall be at least 

as wide as the target width for two feet (see Table 6). 

 

8.2.9 The top step or vertical steps may be recessed up to 30 mm from the edge 

of the platform or walkway. 

 

8.2.10 Steps may be used as a standing surface for routine maintenance points, or 

as a rest platform for heights of less than 2 m above the ground or other suitable 

surface, if the steps meet the step width. 
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Bilaga 2: Tabeller för rangordning vid användning av FMEA (Antal sidor: 

3) 

 

ALLVARLIGHET 

Ranking Effektgrad Kriterier 

10 

Farligt - 

utan 

varning 

Väldigt hög allvarlighetsgrad vid potentiellt haveri 

påverkar personsäkerheten, driftsäkerheten och/eller 

inte följer lagar och regler utan varningar. 

9 

Farligt - 

med 

varning 

Väldigt hög allvarlighetsgrad vid potentiellt haveri 

påverkar driftsäkerheten och/eller inte följer lagar 

och regler med varning. 

8 Väldigt hög Objekt oanvändbar, med förlust av primär funktion. 

7 Hög 
Objekt användbart, med reducerad prestanda. Kunden 

missnöjd. 

6 Medel hög 
Objekt användbart, men komfort/bekvämlighets objekt 

oanvändbart. Kunden upplever besvärlighet. 

5 Låg 

Objekt användbart, men komfort/bekvämlighets objekt 

fungerar på en reducerad nivå. Kunden upplever viss 

besvärlighet. 

4 Väldigt låg 

Passforms- & ytbehandlade/gnissel & skakobjekt 

överensstämmer inte. Fel upptäcks av den vanliga 

kunden. 

3 Liten 

Passforms- & ytbehandlade/gnissel & skakobjekt 

överensstämmer inte. Fel upptäcks av de flesta 

kunder. 

2 Väldigt liten 

Passforms- & ytbehandlade/gnissel & skakobjekt 

överensstämmer inte. Fel upptäcks av noggranna 

kunder. 

1 Ingen Ingen effekt 

 

Tabell 1. Gradering allvarlighet
7
. 
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UPPTÄCKTSGRAD 

Ranking Upptäcktsgrad Kriterier 

10 Absolut osäkert 

Kontrollsystemet kommer inte/kan inte upptäcka 

potentiell orsak/mekanism och efterföljande fel; 

eller finns inget kontrollsystem. 

9 Väldigt osannolik 

Väldigt osannolik chans att kontrollsystemet 

kommer att upptäcka potentiell orsak/mekanism 

och efterföljande fel. 

8 Osannolik 

Osannolik chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

7 Väldigt liten 

Väldigt liten chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

6 Liten 

Liten chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

5 Måttlig 

Måttlig chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

4 Måttligt hög 

Måttligt hög chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

3 Hög 

Hög chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

2 Väldigt hög 

Väldigt hög chans att kontrollsystemet kommer att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

1 Med all säkerhet 

Kontrollsystemet kommer med all säkerhet att 

upptäcka potentiell orsak/mekanism och 

efterföljande fel. 

 

Tabell 2. Upptäcktsgrad
7
. 
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FELSANNOLIKHET 

Ranking Felfrekvens Kriterier 

10 < 1 på 2 Väldigt hög: 

9 1 på 3 Fel nästan oundvikligt 

8 1 på 8 Hög: 

7 1 på 20 Återkommande fel 

6 1 på 80 Medelhög: 

5 1 på 400 Enstaka fel 

4 1 på 2000   

3 1 på 15 000 Låg: 

2 1 på 150 000 Relativit få fel 

1 < 1 på 1 500 000 Väldigt låg: Fel är osannolikt 

 

Tabell 3. Gradering felsannolikhet
7
. 

  



  

Bilaga 3: Undersökningsunderlag (Antal sidor: 1) 
 

Undersökning angående in- och urstigning från dumper: 

 
- Vilken dumpermodell kör du och hur ofta? (hur många timmar per vecka) 

  
- Hur många gånger lämnar du hytten under ett arbetspass?  

 
- Angående trappstegens utformning. Känner du dig trygg när du tar dig upp och 

ner till hytten?  Om nej, varför? 

 
- Har du eller någon i din omgivning upplevt något tillbud i samband med in och 

urstigning ur hytten? Om ja, vad berodde det i så fall på?  

 
- Vid in- och urstigning, rangordna följande faktorer, där nummer ett är det 

viktigaste och nummer tre det minst viktigaste: komfort, säkerhet och tid? 

 
- Har du någon gång upplevt trappstegen som ett hinder för dumperns 

framkomlighet? Om ja, i vilken miljö? 

 
- Har det hänt att du på grund av brådska undvikit något utav trappstegen?  I så 

fall vilket och varför? 

 
- Vid på och avstigning från dumpern, använder du vanligtvis båda händer? Om 

inte, varför? 

 
- Vid frost/kyla/lera upplever du trappstegen som hal? 

 
- Har du själv några tankar och idéer på hur Du skulle vilja förändra stegen för att 

underlätta din in- och urstigning? 
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Bilaga 4: Bilder på konkurrenters insteg (Antal sidor: 2) 

 
Steg upphängt i gummi eller stålvajer: 

 

          
 
Terex TA250

8                          
                        Hydrema 922c

      
 

 

 

            
   
 

O&K - K D25 O
9 
                                              CAT 725

10
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Upp- och nedfällbart steg på skogsmaskiner: 

 

                            
 
       Valmet 860                                                        John Deere 1110D

11
 

 

 

 

 
 

                            Rottne F9 
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Bilaga 5: Material och tillverkningsprocesser (Antal sidor: 2) 

 

Stålvajer 

 
En stålvajer är en lina som består av tvinnad ståltråd. Vajern är uppbyggd av 

en kärna i mitten bestående av stål, fiber eller plast. Runt kärnan viras 

kardeler som i sin tur är uppbyggda av lintråd som även den är lindad runt en 

kärna av stål, fiber eller plast. Lintråden är från början valstråd som sedan 

kalldrages till olika dimensioner. Sättet att linda vajern på och valet av tråd-

tjocklek är avgörande för vajerns egenskaper
12

. 
 

 

 

 
Struktur på ståvajer

12 

 
 

 
Olika typer av lindningar för kardeler

12 
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Vulkning 

 
Vulkanisering, mer känt som vulkning, är en process där rågummi omvandlas 

från en klibbig och formbar massa till ett formstabilt och elastiskt material med 

hög draghållfasthet. I processen, som sker vid hög temperatur, tvärbinds 

gummits kedjemolekyler till ett tredimensionellt nätverk genom en kemisk 

reaktion. Vulkning kan både ske samtidigt eller efter gummit formats till den 

produkt man önskar.  Det finns två olika typer av vulkning, tryckvulkning och 

trycklös vulkning. Tryckvulkning använder man då man vill att detaljen skall 

vulkas samtidigt som den formas, under tryck. Denna metod används bland annat 

vid formpressning och formsprutning samt vid pressvulkning av byggda detaljer 

som däck, armerad slang och kilrem. Vid trycklös vulkning vulkas 

gummiprofilen kontinuerligt i en varmluftsugn. Denna metod används vid 

strängsprutning
13

. 

 

 

Formsprutning 
 

Formsprutat gummi görs genom att ett smält gummiämne sprutas in i ett 

uppvärmt gjutverktyg
14

. Gjutverktyget, som är en form som motsvarar 

komponenten man vill framställa, är med hjälp av formlåsningsenhet fastlåst
15

. 

När gummiämnet sprutats in i formen vulkas gummit i en temperatur mellan 

170-200 grader celcius
14

. När gummit har stelnat öppnas formen och den 

önskade produkten är formad
15

. 
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Bilaga 6: Prototyper (Antal sidor: 3) 

 
Prototyp av lösningen ”Frigående vajer”: 

 

 

       
 
 

Prototyp av lösningen ”Led framsida steg”: 
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Prototyp av lösningen ”Flexibelt steg i sidled”: 

 

 

              
 

 

Prototyp av lösningen ”Stansade rektangulära gummiprofiler”: 
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Prototyp av lösningen ”Infällbar” 
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Prototyp av lösningen ”Uppfällbar” 
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Bilaga 7: Resultat FMEA (Antal sidor 2) 
 

FMEA-matris för ”Tillvalslösning” 
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FMEA-matris för ”Standardlösning” 
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Bilaga 8: Beräkningar tillvalslösning (Antal sidor: 3) 
 

Beräkning av moment och upplagskrafter vid belastning av steget. 
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Simulering av förenklad modell av hävarm och steg, gjord i CAD-programmet 

Solid Works. 

 

 

Nedböjning vid belastning. 
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Spänningar vid belastning av steg. 
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