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Abstract 
The author Kristoffer Larsson wrote this examinations paper for the excavator 
loader company Huddig AB in Hudiksvall. The subject for this bachelor’s thesis is 
development of joystick pads at Huddig. The background for the bachelor's thesis 
is that Huddig have been during the last years developed and redesigning the 
interior of the cabin. The problem is that the joystick brackets haven’t followed 
the same development. The goal with this bachelor's thesis is to develop and 
manufacture four prototypes with consideration on design, ergonomics, bottom 
positions, control of steering, rototilt, choice of material and manufacturing 
method. 
To get a picture of what the drivers want and theirs aspect of the development of 
the joysticks pads the author did a market research with Huddigs customers. After 
the market research was done some methods and functions solving methods was 
used to break down the product to different functions. 
Eight different concepts were generated and the finial concepts were selected of a 
group from Huddig and Kristoffer Larsson. They selected the concepts because 
they taught that they were best suited to manufacture prototypes of. These are the 
subjects of the concepts: 
 

− Conic underpart 
− Angular design 
− Double rows with bottoms at left bracket 
− Tilted steering control 
− Tilted transport direction shifter 
− Two hand grip for steering 
− Placement of hydraulic lifters 

 
From these comments and aspects the author drew four sketches to have as 
guidelines for the prototypes. The reason to make prototypes was that it is hard to 
anticipate if a concept works in the real life based from a sketch. 
The goal with this bachelor's thesis was to design and manufacture innovated 
concepts which have been done. From the result of the bachelor's thesis Huddig 
can use it to continue to develop the joystick brackets to a successful product. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Författaren Kristoffer Larsson har skrivit rapporten tillsammans med 
grävlastarstillverkaren Huddig i Hudiksvall. Rapporten beskriver nyutvecklingen 
av Huddigs spakkonsoler. Bakgrunden till examensarbetet är att Huddig har haft 
kontinuerlig utveckling av sin interiör och hytt men spakkonsolerna har inte följt 
med i den utvecklingen. Målet med examensarbetet var att ta fram fyra olika 
prototyper med hänsyn på utformning, handergonomi, knapplacering, 
trängstyrningsfunktion, rototilt, materialval och tillverkningsmetod. 
För att författaren skulle få en bild av vad det fanns för kundsynpunkter och vad 
andra personen som har en relation till Huddig har för synpunkter gjordes en 
marknadsundersökning. Därefter följde arbetet med att bryta ned arbetet och 
produkten i delar med olika metoder.  
Åtta olika konceptförslag skissades fram och slutligen sållades sex olika delar från 
koncepten fram. En grupp från Huddig och författaren Kristoffer Larsson tyckte 
dessa delar var bäst lämpade att gå vidare med. De delar som gick vidare var: 
 

− Konisk underdel 
− Kantig form 
− Dubbla rader med knappar på vänster konsol 
− Utåtlutande trängstyrning 
− Fram/back utåtlutande 
− Tvåhandsgrepp för trängstyrningen 
− Placering av stödbensreglage 

 
Utifrån dessa kommentarer och synpunkter på de framsållade koncepten skissade 
författaren fram fyra koncept som valdes att göras prototyper av. Skälet till att 
prototyper valdes att tillverkas var att det är svårt att känna och testa om ett 
koncept verkligen fungerar eller inte genom att bara kolla på en skiss.  
Målet med examensarbetet var att generera fram unika koncept men även att 
tillverka prototyper av dem, vilket uppnåddes. Utifrån resultat av denna rapport 
och prototyperna kan Huddig fortsätta att utveckla spakkonsolerna till en 
genomtänkt och smart lösning.  

 

Nyckelord 

Huddig 
Spakkonsoler 
Vakuumformning 
Prototyp 
Fortsatt utveckling
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Inledning 

1 Inledning 
Denna rapport är skriven i samarbete mellan grävlastartillverkaren Huddig i 
Hudiksvall, Tekniska Högskolan i Jönköping och studenten Kristoffer Larsson på 
avdelningen Maskinteknik Produktutveckling och Design. Kristoffer Larsson 
nämns i fortsättningen som författaren. Den har skrivits för att redovisa 
examensarbetet med att utveckla Huddigs spakkonsoler till deras modeller Huddig 
1060 och 1260. Rapporten innehåller information och metoder kring förstudien 
inför arbetet samt det slutgiltiga resultatet som kom ut från arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Huddig har en kontinuerlig utveckling av deras maskiner innefattande interiör och 
exteriör. Hytten med dess interiör har under de senaste åren var under stor 
utveckling, 2004 kom Huddig med en helt ny design av hytten. Arbetet med att 
utveckla spakkonsolerna har inte gått i samma takt som övriga interiören. Se figur 
ett och två för dagens lösning av konsolerna och interiören. Där av behovet av att 
utveckla och undersöka vad det finns för behov kring spakpaletterna och dess 
utformning.  

 

Figur 1, Hyttinteriör 

Figur 2, Vänster spakkonsol 
 

På och kring spakpaletten finns det en rad funktioner som är till för att föraren 
skall få lättare att kontrollera maskinen. Se bilaga två för se de olika funktionerna 
som finns på spakkonsolen idag. Dessa måste tas hänsyn till vid utformning av 
spakkonsolen. Samma hytt används för både Huddig 1260 och 1060 se bilaga fem 
och sex för broschyrer. Några saker som förare samt konstruktörer [1] på Huddig 
har som önskan är:  
 

− Utformningen skall stämma överens med övrig hyttinteriör 
− Placera knappar och joysticks för bästa ergonomi och produktion 
− Inför knappsymboler för de olika funktionerna 
− Ny form av ställdon för rototilt och/eller midjestyrning 
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Inledning 

− Undersöka om det finns några liknelser med spakkonsoler från 
skogsmaskiner 

 
De punkterna ligger till grund för arbetet kring att utveckla de nya spakkonsolerna.  

1.2 Syfte och mål 
Syfte 

− Förbättra arbetsergonomin för föraren 
− Underlätta manövrering av grävmaskinen för förare 
− Minska tillverkningskostnaden av spakkonsoler 

 
Mål 

− Komma fram till ett eller flera koncept på en ny utformning för 
spakkonsoler. Med hänsyn på: utformning, handergonomi, knapplacering, 
trängstyrningsfunktion, rototilt, materialval och tillverkningsmetod. 

− Utformningen ska överensstämma med övrig interiör 
− En eller flera enkla prototyper skall tillverkas 

1.3 Avgränsningar 
Spakpaletten består av många olika delar och komponenter. Om examensarbetet 
skulle innefatta alla dessa komponenter och aspekter av utformningen skulle det 
krävas mer tid än vad examensarbetet är tillägnat. Därför har handledaren på 
Huddig tillsammans med författaren valt att bortse från vissa funktioner och delar.  
 

− Vilket styrsystem som skall användas samt anpassa utrymme för detta 
− Fästelementet för spakpaletten 
− Hur stommen för uppbyggnaden av spakpaletten skall konstrueras 
− Knappar och dess utformning 

1.4 Disposition 
Rapporten är disponerad enligt principen från problem formulering till 
prototyptillverkning. 
I den teoretiska bakgrunden finns beskrivning av de metoder och andra tekniska 
moment som används i rapporten. (sid 7) 
Bakgrundsinformation finns i förstudien. (Sid 9) 
I genomförande beskrivs utfall från de metoder som har använts för att bryta ned 
produkten i funktioner och även de krav som har satts på produkten. (Sid 12) 
I resultat finns de olika koncepten som författaren har kommit fram till och där 
redovisas även sållningen, slutgiltiga koncepten och prototyperna. (Sid 18) 
I bilagor redovisas kompletterande information om Huddig och om 
examensarbetet.
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning kan utformas på många olika sätt. Det finns olika 
metoder t.ex. muntliga och skriftliga. Frågorna kan vara öppna eller slutna. För att 
få ut rätt information från marknadsundersökningen ställdes öppna frågor detta 
för att den intervjuade skulle få en chans att ge sin synpunkt. De första frågorna 
var slutna frågor och handlar om vilken situation som den intervjuade var i t.ex. 
vilken maskin han/hon körde, ålder, vilka arbeten som utfördes och hur många år 
man verkat som grävmaskinist. 
De nästföljande frågorna var i en mer öppen karaktär där en dialog kunde hållas 
för att få fram alla synpunkter om spakkonsolen från den intervjuade. [2] 

2.2 QFD 
Ett QFD diagram används för att sätta upp krav på produkten och analysera vad 
konsumenten vill ha ut av produkten. Ett samband med mellan vad kunden vill ha 
och hur det behovet skall lösas fås fram och kan användas vid senare sållning och 
konceptgenerering.  

 
Figur 3, Förklarning av QFD diagram 

I figur 3 beskrivs hur ett QFD diagram är uppbyggt. Till vänster beskrivs vad 
kunden har för önskemål och dess vikt. I rutan produktegenskaper beskrivs hur 
dessa önskemål skall lösas med egenskaper på produkten. Överst är det en 
sambandsmatris där man ser om två eller flera egenskaper är i konflikt med 
varandra. Till höger är en konkurrensanalys som visar konkurrentsituationen. 
Längst ned i diagrammet finns målvärde och en teknisk konkurrentanalys. Där 
jämförs värdena och utfallet kan visa vilken del av produkten som är bäst eller 
sämst. [3] 
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2.3 Brainstorming 
För konceptgenereringen användes metoden Brainstorming. Den metoden går ut 
på att den som genererar idéer skall tänka helt fritt utan att tänka på de krav och 
specifikationer som finns på produkten. Det finns fyra punkter som bör följas vid 
brainstorming innan utvärdering: [4] 
 

1. Negativ kritik skall inte förekomma vid idégenerering 
2. Många olika idéer ska eftersträvas 
3. Utåtstickande idéer skall eftersträvas 
4. Kombinera olika idéer för att få fram det bästa resultatet 

2.4 Sållning 
Sållning används för att få ut den optimala produkten och att rensa bort de 
koncept som inte är något att ha. För detta arbete användes absolut utvärdering 
där koncepten som har genererats fram jämförs med de krav som är uppsatta för 
produkten och koncepten jämförs med WBS:en. En grupp sammansatt med olika 
kompetensområden fick bedöma och kommentera koncepten och komma fram 
till en bra lösning. [4] 

2.5 Design breif 
Design breifen fungerar som ett byggprogram för en byggare, den beskriver vilken 
känsla och utformning produkten skall ha. Det finns tre punkter som är design 
breifens generella funktion: 
 

− Lägger ut riktlinjer för designen av produkten 
− Fungerar som en checklisa för att se om målen är uppfyllda 
− Skall godkännas av uppdragsgivaren för att arbetet skall gå vidare 

 
Design breifen skall diskuteras och utformas innan skissfasen i en grupp för att få 
ut det bästa resultatet. [7]
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3 Förstudie 

3.1 Image board 
Figur 4 användes för inspiration och hjälp vid idétorka. Bilderna ska visualisera en 
futuristisk tanke med högteknologiska inslag de ska även visa en tanke med att 
följa Huddigs övriga interiör och att produkten skall vara individanpassad. [8], [9], 
[10], [11], [12], [13], [14] 

 

 
Figur 4, Imageboard 
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3.2 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen genomfördes på 15 personer och de som deltog hade 
olika bakgrunder men som gemensam nämnare hade de en koppling till Huddig. 
Gruppen bestod av både erfarna förare, mindre erfarna förare, reparatörer av 
Huddig och försäljare av Huddig. Förklaring av knappar och funktioner som 
nämns se bilaga två. 
Här följer ett urval av de kommentarer som de utfrågade tyckte var viktigast och 
som de hade mest gemensamt.  
 

− Knappen för hydraluttag två används inte mycket i normal körning 
− Knappen på den vänstra spakkonsolen för funktionsväxling används oftast 
− Av de utfrågade är det ca 79 % av tiden de kör som de använder rototilt 
− En funktion som de utfrågade skulle vilja ha på konsolen är skoplåset 
− Om de var tvungna att ta bort någon av funktionerna på konsolen skulle de 

helst se att knappen för hydraluttag två togs bort 
− Om det skulle bli en bra lösning om trängstyrningen skulle flyttas från 

vippan på spaken till en annan plats på spakpaletten skulle det vara bra 
− En bra lösning för att flytta ut trängstyrningen skulle vara att ha en separat 

spak vid sidan av den vänstra joysticken 
− Vid lastning och körning korta sträckor används trängstyrningen när 

maskinen körs framåt 
− De flesta av de tillfrågade har inte något problem med arbetsbelastningar 

gällande spakkonsolens utförande 
− Den känslan som är i de knapparna som sitter i dagens Huddig 1260 och 

1060 har en bra känsla och är uppskattad 
− Oftast så kollar inte föraren på knapparna de trycker på utan de har lärt sig 

var de sitter 
 
För att se de frågor som ställdes, alla svaren och kommentarer som lämnades 
hänvisas läsaren till bilaga tre. 
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3.3 Designbrief 
Spakkonsolens grundfunktion är att den ska fungera som den del där maskinens 
funktioner skall styras ifrån. Den ska utstråla enkelhet och ska vara lätt att förstå 
för användaren. Den nya produkten skall främja enkelhet och vara ergonomiskt 
utformad, den skall även smälta in i hyttens övriga interiör.  
Från brukarens perspektiv ser han/hon den som ett arbetsredskap för att styra 
maskinen. Viktiga aspekter för föraren är ergonomisk, lätthanterlig, lättförstålig 
samt robust och användarvänlig. Produkten måste även vara fysiskt tilltalande. 
Föraren måste även ha tillgång till att utöka antalet funktioner för att få konsolen 
anpassad för just sin maskins funktioner. Ser man till brukarens personlighet är 
han/hon oftast en person som generellt inte lägger estetiska värden på utformning 
utan har mer synpunkter på tekniska funktioner och praktiska delar. Brukaren har 
även ofta stora och grova händer efter en lång karriär som grävmaskinist, oftast är 
han/hon med tanke på arbetet smutsig om händerna. Maskinisten arbetar ofta 
under tidspress och har deadlines att passa då vill den personen att allt ska 
lätthanterligt och fungera klanderfritt. Om detta inte uppfylls kan personen bli 
irriterad och tappa humöret för att inte de praktiska sakerna fungerar.  
Det som utmärker kvalité och vad som upplevs som värde är materialens yta, 
reglagens känsla av gedigenhet, reglagens placering, konsolens utformning (runda 
och jämna former som man inte kan haka i) och konsolens inställningsmöjligheter. 
Produkten ska spegla Huddigs image som är framåttänkande och 
användaranpassning.
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Genomförande 

4 Genomförande 

4.1 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen visar de funktioner som spakkonsolen skall ha och vilken klass 
de olika funktionerna har. Nedan visas ett diagram där ett antal funktionerna är 
uppdelade i fem olika kategorier: Material, Ekonomi, Ergonomi, Image, 
Utformning och Produktion. 
 
Funktion Klass Anmärkning 
Material 
Erbjuda 
Äga 
Erbjuda 
Minimera 
Minimera 
Uttrycka 
Passa 

 
Maskinstyrning 
Hållbarhet 
Värmetålighet 
Värmeledning 
Miljöpåverkan 
Gedigenhet 
Tillverkningsmetoder 

 
HF 
N 
Ö 
Ö 
Ö 
N 
N 

 
 
 
-30°C-50°C 
 
 
 
 

Ekonomi 
Minimera 
Minimera 
Passa 

 
Produktionskostnader 
Materialkostnader 
Pris 

 
N 
N 
N 

 
 

Ergonomi 
Erbjuda 
Erbjuda 

 
Handledsstöd 
Full kontroll 

 
Ö 
N 

 

Image 
Underlätta 
Passa 
Passa  

 
Användning 
Hyttinteriör  
Image 

 
N 
N 
N 

 
 
 
Huddig 

Utformning 
Minimera 
Utstråla 
Maximera 
Passa 
Erbjuda 
Utrycka 
Utstråla 

 
Konsolstorlek 
Enkelhet 
Tillgänglighet 
Infästning 
Individanpassning 
Kvalité 
Hållbarhet 

 
N 
N 
N 
N 
Ö 
N 
N 

 
 

Produktion 
Underlätta 
Minimera 
Underlätta 
Underlätta 

 
Tillverkning 
Monteringstid 
Kabeldragning 
Montering 

 
N 
N 
N 
N 

 

 
HF: Huvudfunktion, N: Nödvändig funktion, Ö: Önskvärd funktion 
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4.2 Kravspecifikation 
Dessa krav är de som är uppsatta för att produkten skall kunna fylla funktionen 
som spakkonsol i det utrymme som den skall sitta i. Det finns även krav för hur 
produkten skall utformats för produktion. 
 
Höjd från skappalett till toppen på spaken 90 mm 
Joystickens djup 70 mm  
Maxbredd från centrum (fästpunkt) ca 150 mm 
Maxlängd från fästpunkt ca 200 mm 
Max vikt 1000 g 
Max tryckkraft för knappar 1,3 N 
Slaglängd för knappar 0,3 mm 
Formen måste kunna vakuumformas  
Skydd för islag av ratt måste finnas 
Knappar med symboler 25x21x15 (hxlxb) 
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4.3 QFD 
I QFD diagrammet ställs de kundkrav som har kommit fram av 
marknadsundersökningen i samband med hur dessa krav skall uppfyllas. Detta 
diagram användes i konceptgenereringen och i sållningen för att få fram de 
koncept som stämde bäst in på de krav kunderna har. Konkurrentanalysen är 
gjord med fakta utifrån broschyrer från nämnda företag. För en fullständig 
konkurrentanalys se bilaga ett. 

 
Figur 5, QFD diagram 
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4.4 DFM Vakuumformning 
Vakuumformning är en flexibel process som klarar av många olika variationer och 
former. Just för att tillverka spakkonsoler finns det ett urval av material som kan 
användas. För det mesta används en ABS-plast med en polyuretan yta som man i 
vardagstal kallar Soft-Touch. Det materialet har en egenskap att ytan bli lite 
mjukare och behagligare att ha mot huden i jämförelse med vanlig ABS plast. Att 
tänka på är att ABS plasten krymper vid gjutning, ungefär 0,6 % 
Vad gällande tjockleken på plasten finns det två saker i utformningen av detaljen 
som ska gjutas som avgör hur tjock plasten skall vara:  
 

− Hur djup dragningen är 
− Hur pass vassa kanterna är på detaljen. 

 
Material för att tillverka formar för vakuumformning är ofta aluminium. Då detta 
är ett lätt material att bearbeta och slits inte vid gjutning. Dessa former tillverkas i 
en CNC fräs som anpassar detaljen för gjutning. För prototyper och vid enklare 
detaljer används ibland trä eller något annat lättbearbetat material. 
Detaljer som vakuumformas måste oftast efterbearbetas och då används fixturer 
för att placera detaljen i en fast punkt. Därefter fräses de hål och dylikt som ska 
efterbearbetas. Om den färdiga detaljen skall ha en fin radie till ett hål konstrueras 
en nedsänkning i formen på det sättet blir det en fin radie. För att få 
bortmaterialet fräses den nedsänkta plasten bort från insidan blir det ett fint snitt i 
plasten. 
Att tänka på vid konstruktion av form är det vissa regler och saker man bör följa. 
 

− Inte tillverka detaljen med negativa släppvinklar 
− Ha släppvinklar på ca 3-6° 
− Vid små hål kan det vara svårt för vakuumet att komma åt 

 
Vid hopfogning med plast finns det några alternativ. Plast kan svetsas, limmas och 
i vissa fall tejpas. Det som är vanligast är att plasten limmas ihop med ett lim som 
innehåller nermald ABS plast tillsammans med aceton. [15] 
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4.5 WBS 
Denna WBS är en beskrivning av de funktioner och komponenter som den 
slutgiltiga spakkonsolen ska består av. 
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4.6 Ergonomianalys 
Ergonomin spelar mycket stor roll i utformningen av en spakkonsol. Många 
aspekter spelar in vid utformningen för att få ett så bra resultat som är möjligt. I 
målgruppen för spakkonsolen är förslitningsskador ett allvarligt problem. Om en 
maskinist skulle få problem med axlar eller armar är den enda lösningen att inte 
jobba vilket kan leda till många problem.  
Inställningar av konsolens placering är en mycket viktig aspekt att ta del av men i 
avgränsningarna av detta examensarbete ingår inte infästningen till stolen men vid 
en vidareutveckling är det viktigt att ta hänsyn till dessa punkter. 
 

− Konsolen skall kunna tiltas sidleds 
− Den skall inte vara för tung att maskinisten kan ändra konsolen med ena 

handen för att känna med den andra handen vilken ställning som är den 
bästa 

− Maskinstens arm skall stödjas upp för att inte axlarna skall överbelastas 
  
För att få en maximalt naturligt ergonomisk handställning när spakkonsolen 
används gäller det att den är utformad på ett sätt att handen alltid har en naturlig 
ställning och att ingen av funktionerna som används gör att handen och 
handleden får göra konstiga rörelser eller kommer i ändläges vinklar. Se figur 7. 

 
Figur 7, Naturliga handställningar 

Placeringen av alla knappar och dess funktioner har också mycket att göra med 
ergonomi. Vissa fingrar är mer lämpliga för vissa rörelser och krafter. Man måste 
ha hänsyn till att handen är konstruerad för att greppa saker. Om en knapp 
placeras för att tryckas av tummen skall den vara placeras så att knapprörelsen är 
inåt handen. Pek och långfingret är två fingrar som har bra kontroll och knappar 
som placeras för de fingrarna är knappar som är viktiga och är såkallade quick-
action knappar. [16]

Bra 

Dåligt Bra

BraDåligt
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5 Resultat 

5.1 Konceptförslag 
Här redovisas de konceptförslag som har genererats fram under projektets gång. 
Koncepten förklaras innan bilderna och även med sträck dragna till vissa 
komponenter på koncepten. Efter varje koncept finns kommentarer från en 
sammansatt grupp med konstruktörer från Huddig samt författaren. 

5.1.1 Koncept för trängstyrningen 

Ett problem är att trängstyrningen inte kan användas samtidigt som rototiltens alla 
funktioner . Nedan visas några lösningar där trängstyrningen har flyttats från 
vippan på joysticken till en position till vänster om den vänstra joysticken. De 
skisser som visas nedan har en 3D skiss till vänster och en skiss ovanifrån där 
cirkeln som är intill trängstyrnings donet symboliserar den vänstra joysticken. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figur 8 Figur 9 

Figur 10 Figur 11 

Figur 12 Figur 13 
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Kommentarer: 
Grupp från Huddig: Det som var genomgående i gruppen var att med en 
kontroll för trängstyrningen måste maskinisten ha full kontroll över reglaget. Det 
kom fram att det var bäst om kontrollen kunde styras med ringfingret istället för 
lillfingret för då skulle maskinsten har mer kontroll. Gruppen diskuterade även om 
syrdonet för trängstyrningen skulle vara på ett parallellt plan med joysticken eller 
om det ska sitta på ett utåtlutande plan och de kom fram till att det skulle vara bra 
att ha trängstyrningen på ett utåtlutande plan.  
Kristoffer Larsson: Trängstyrningsreglaget påverkas mycket av vilka olika 
varianter av reglage som underleverantörerna har att erbjuda. Men i 
konceptgenereringen ska inte dessa aspekter tas med så mycket men det är en 
aspekt att ta hänsyn till. Den stora frågan är var och på vilket sätt ett syrdon kan 
placeras detta kan bara testas fram med hjälp av mockups och eller prototyper.  

5.1.2 Inbyggd skärm 

De flesta grävmaskiner säljs idag med backkamera och den monteras på den 
vänstra spakpaletten. Dessa koncept visar förslag på hur en lösning skulle kunna 
se ut med skärmen inbyggd i spakkonsolen. 

Figur 14 Figur 15 

Figur 16 Figur 17 

Figur 18 Figur 19 
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VINKLAT STYRDON 

STYRDON I KONSOLEN 
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Figur 20, Inbyggd skärm 

 

 
Figur 21, Inbyggd skärm 

 
Kommentarer: 
Grupp från Huddig: Backkamera har ökat i efterfrågan den senaste tiden. 
Eftersom motorhuven har blivit större monteras en kamera i framkant på 
motorhuven så att sikten framåt förbättras. Frågan kom upp om föraren är i 
behov av att kunna ändra skärmen pga. längd på föraren, ljus utifrån eller annan 
orsak. Men gruppen kom fram till att det inte finns något stort behov av det bara 
om den är bra vinklad från början. Ett annat problem kan vara att det finns många 
olika fabrikat på skärmar om denna lösning skulle bli aktuell skulle en 
standardskärm monteras och den skulle anslutas till vad som önskas. Att sätta 
skärmen på vänster spakpalett var gruppen överens om att det var den bästa 
lösningen. 
Kristoffer Larsson: Att kunna justera skärmen är nog en bra idé eftersom det 
finns så många olika synpunkter på hur en del ska vara konstruerad. Det är en 
trevlig detalj att ha då det ser snyggt och städat ut när allt är integrerat i panelen.  
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5.1.3 Kantigt koncept 

Detta koncept har tydliga jämförelser med den övriga interiören med dess runda 
kanter och plana ytor. De olika bilderna visar på hur kanterna kan antingen vinklas 
utåt eller inåt. Vissa av skisserna har även olika former av trängstyrnings lösningar 
även placering av knappar finns det några olika variationer av.  

 
Figur 22, Kantigt koncept 

 
 
 

 
Figur 23, Kantigt koncept 
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Figur 24, Kantigt koncept 

 

 
Figur 25, Kantigt koncept 

 
Kommentar: 
Grupp från Huddig: Här kom aspekter fram var och hur trängstyrningen skulle 
placeras och i dessa koncept finns flera olika alternativ. Gruppen kom fram till att 
den bästa lösningen skulle vara att ha trängstyrningen på ett plan som är 
utåtlutande jämfört med planet som joysticken sitter på. Själva utformningen med 
raka kanter med stora radier gillades av gruppen och de tyckte att den även stämde 
överens med den övriga interiören. Den koniska underdelen tyckte gruppen var en 
bra idé för det kan öka flexibiliteten vid användning och vid inställning. Gruppen 
var lite oense om placeringen av reglagen för stödbenen om de skulle vara 
vinklade utåt eller inåt. För att komma fram till en bra lösning där är det bästa att 
göra två olika prototyper där tester kan utföras.  
Kristoffer Larsson: Den kanten som är inåt stolen är nog bäst att ha inåtlutad 
eftersom det är lättare att komma åt med tummen än om den skulle vara utåtlutad. 
Man tror även att ha dubbla rader men knappar och vippor kan vara en bra idé för 
då har maskinisten möjligheten att tillägna egna knappar en funktion. 
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5.1.4 Moduluppbyggd 

I detta koncept är alla komponenter uppbyggda i enskilda moduler där de kan 
flyttas för att anpassas för användarens händer. Olika personer har olika storlek på 
händerna och då kan paletten anpassas för individen. På de olika skisserna är det 
olika vinklar på modulerna för att illustrera vad som kan passa bäst. 

 
Figur 26, Moduluppbyggd 

 
Figur 27, Moduluppbyggd 
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Figur 28, Moduluppbyggd 

Kommentarer: 
Grupp från Huddig: Det kanske inte finns så stor efterfrågan på att ändra 
placeringen på knappar och reglage. Föraren kanske bara behöver ändra 
placeringen en gång när man precis har köpt maskinen. De tror även att det kan 
vara svårt med kablage och mekaniken bakom konceptet. Om något skulle vara 
anpassningsbart för föraren så skulle det vara placeringen för trängstyrningen för 
då skulle föraren lätt kunna anpassa den just för sin handstorlek.  
Kristoffer Larsson: Denna lösning skulle vara bra för då skulle den kunna 
anpassas för individen men som gruppen säger är det ganska svårt att lösa det 
mekaniskt. Utformningen på detta koncept skulle inte vara enhetligt med övrig 
interiör den skulle ses som för futuristisk.  

5.1.5 Runt koncept med handskydd 

För att täcka efterfrågan med att ha ett skydd för handen i skydd mot konsolens 
material togs dessa koncept fram. Två av koncepten har en liten mer rund form 
för att få en närhet till alla knappar och reglage.  

 
Figur 29, Rundat koncept med handstöd 
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Figur 30, Rundat koncept med handstöd 

 
 

 
Figur 21, Rundat koncept med handstöd 

Kommentarer: 
Grupp från Huddig: Eftersom materialet kommer att ändras anser gruppen inte 
att det kommer vara samma problem som det var med tidigare modeller att det 
vara kallt att lägga handen på paletten vid kall väderlek. Så skyddsmaterialet är 
troligtvis onödigt. Om materialet skulle vara någon form av gel så tror gruppen att 
den skulle slitas ut och trasas sönder efter en viss tid. De nedsänkta knapparna 
tror de inte blir något bra eftersom smuts kan fastna i hålet. De påpekade aven att 
sänkor och skrymslen kan bli en samlingsplats för smuts och damm. 
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Kristoffer Larsson: Att ytan där fram/back reglaget är vinklad utåt är en bra idé 
eftersom dagens lösning är utmärkt lösning så dess mått och vinkel på bockningen 
skulle tas hänsyn till vid prototyptillverkning. Om dagens stödbensreglage skulle 
sitta på en inåtlutande plan skulle det bli en konstig rörelse för att manövrera dessa 
på ett bra sätt. Ett alternativ skulle vara att byta ut dessa reglage mot ett reglage 
som skulle manövrera båda stödbenen. 

5.1.6 Rundat koncept 

Dessa koncept är runda i formen vilket inte passa in bra med övrig interiör men 
det ger bra närhet till reglage och knappar. Placeringen av fram/back är sådan att 
den sitter vinklad utåt för att få samma känsla som i dagens fram/back reglage.  

 
Figur 32, Rundat koncept 

 

 
Figur 33, Rundat koncept 

Kommentar: 
Grupp från Huddig: Alla är överens om att utformningen inte stämmer överens 
med hyttens övriga interiör. Den är för rund och kan ses lite omodern men de är 
med i argumentet att det ska vara en avfasning för fram/back reglaget som det är 
på dagens lösning. 
Kristoffer Larsson: En alternativ utformning skulle vara att ha konsolen ganska 
rundad upptill eftersom räckvidden för handen blir kortare än om det skulle vara 
en kantig lösning. Men nedtill skulle formen bli mer kantig som resten av 
interiören. För att få en mer enhetlig design.  
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5.1.7 Upphöjd knappsats 

Detta koncept bygger på att den första raden från joysticken är lite upphöjd för att 
knapparna ska komma närmare joysticken. Vippor och andra reglage skulle vara 
placerade utanför den första knappraden.  
 

 
Figur 34, Upphöjd knappsats 

 

 
 

Figur 35, Upphöjd knappsats 

Kommentarer: 
Grupp från Huddig: De var överens om att för att få en uppfattning om detta 
fungerar måste det testas. Det är även lite individanpassning eftersom en del av 
maskinisterna håller handen på konsolen och då kan det bli en konstig känsla att 
ha en kant som handen ligger på. En annan aspekt är att det lätt kan samlas smuts 
i skarpa hörn så det den bör utformas så att det inte bli några sådana hörn. 
Kristoffer Larsson: Om det skulle vara utåtlutande plan där knapparna sitter på 
så kan det vara svårt att se en ev. symbol på knappen. Gruppen har rätt med att 
det bara går att testa sig fram till ett bra resultat. 
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5.1.8 Utåtlutande koncept 

Detta koncept visar en möjlig lösning på spakpaletten där knappar och reglage 
sitter på ett utåtlutande plan. Dessa är då placerade så det är lättåtkomligt från 
joystickens placering. I figur 37 visas avskiljare mellan knapparna för lättare 
igenkänning.  

   
 

Figur 36, Utåtlutande koncept 

 
 

Figur 37, Utåtlutande koncept 

 
Kommentarer: 
Grupp från Huddig: Det skulle vara en bra lösning om man vill skilja mellan 
knapparna genom att ha någon form av avskiljare mellan knapparna. Detta för att 
oftast så kollar inte maskinisterna på knapparna när de trycker då skulle det vara 
att lättare att känna igen knapparna genom avskiljare. 
Kristoffer Larsson: Konsolens utformning stämmer bra överens med handens 
utformning och det skulle bli en kort räckvidd för handens alla fingrar för de 
knappar som finns på konsolen. Själva konceptet med att ha avskiljare är en bra 
idé för det blir lättare att känna igen knapparna då.  
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5.2 Sållning 
Här redovisas de koncept och delar av koncept som gruppen med konstruktörer 
från Huddig och författaren tyckte skulle passa bäst med att gå vidare med. 

5.2.1 Konisk underdel 

 
 
 

 
Figur 38, Konisk underdel 

Gruppen samt författaren var överens om att den koniska underdelen var en bra 
lösning. Om maskinisten vill rotera in konsolerna in över benen för att få en 
bättre arbetsställning finns det plats för att dra in konsolerna över benen.  
 

5.2.2 Kantig form 

 
Figur 39, Kantig form 
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Denna form på konsolen uppskattades mest eftersom den följer den övriga 
interiörens utformning på ett bra sätt. Den övriga utformningen är sådan att det är 
plana ytor med ganska stora radier på hörnen. För att inte få den känslan att 
konsolen är futuristisk eller att den är gammalmodig bör utformningen följa den 
övriga interiören. 

5.2.3 Dubbla rader knappar på vänster konsol och 
utåtlutande trängstyrning 

 
Figur 40, Dubbla rader, utåtlutande trängstyrning 

 
För att få samma känsla som fram/back reglaget har tyckte gruppen och 
författaren att ytan där trängstyrningen placeras skulle ha samma vinkel som på 
den högra konsolen. 
De dubbla raderna med knappar och vippor var en bra idé för då skulle de bli mer 
lättåtkomliga än om de skulle sitta på en rad. 

5.2.4 Fram/back utåtlutade 

 
Figur 31, Fram/back utåtlutande 
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I dagens lösning sitter fram/back reglaget med en utåtlutande vinkel och detta är 
mycket uppskattat. För att få samma känsla i den nya produkten kommer detta 
även att utformas på prototyperna.  

5.2.5 Tvåhandsgrepp för trängstyrningen 

 
Figur 42, Tvåhandsgrepp 

 
Figur 43, Tvåhandsgrepp 

 
Om trängstyrningen skulle flyttas från vippen på joysticken till en annan del av 
konsolen så är det bra om det finns ett tvåhandsgrepp. Eftersom många av 
maskinisterna använder trängstyrningen när de kör maskinen framåt är ett 
tvåhandsgrepp uppskattat. Problemet med att lösa det kan vara svårt eftersom 
platsen där handen placeras används i andra koncept till en yta där knappar 
placeras och det kan göra så att de knappar som placeras på konsolen kommer för 
långt bort för att nå med fingrarna samtidigt som föraren använder joysticken. 
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5.2.6 Placering av stödbensreglage 

 

Figur 44, Placering av stödbensreglage 

 
Under mötets gång kom det fram funderingar på vilken som skulle vara den bästa 
lösningen för stödbenen. En lösning med en två axlig joystick skulle fungera som 
en styrning av stödbenen. Den skulle sitta på ett utåtlutande plan för att få en 
bästa kontroll av joysticken. En annan lösning skulle vara att behålla de befintliga 
reglagen för stödbenen och sätta de på ett plan som är parallellt med det planet 
som den stora joysticken sitter på. Eftersom det är svårt att avgöra vilken lösning 
som är bäst genom att bara se på skisser är det lättare att göra två olika prototyper 
med de olika lösningarna. 
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6 Slutsats och diskussion 
Målet med examensarbetet var att ta fram olika koncept som skulle ta hänsyn till 
utformning, handergonomi, knapplacering, trängstyrningsfunktion, rototilt, 
materialval och tillverkningsmetod. Fyra olika prototyper har utformats och 
tillverkats alltså har målet med examensarbetet nåtts. 
Dit har vägen varit lång och krokig för de inblandade, författaren hade lite 
förkunskaper om Huddig och om dess kunder men insåg inte att det finns så 
många olika idéer och synpunkter om spakkonsolerna från kunder och personer 
som jobbar med Huddig. Under arbetets gång har författaren genererat fram 
många olika koncept och förslag vissa har godkänts och vissa har sållats bort för 
att de inte passar in på ett eller annat sätt. 
I ett tidigt stadium insåg författaren att det skulle vara omöjligt att tillgodose allas 
synpunkter och behov. Men målet var att komma så nära 100 % som möjligt.  
Meningen med detta examensarbete är en förstudie till ett fortsatt 
utvecklingsarbete av spakkonsolerna. Nästa steg i arbetet skulle vara att göra en 
utvärdering och kundåterkoppling på de prototyper som har tillverkats. Med en 
sådan utvärdering skulle många frågor kunna lösas och med de synpunkterna 
skulle en ny prototyp tillverkas. 
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8 Bilagor 

8.1 Konkurrentanalys 
Lännen 

 
Figur 57 

Lännen är en finsk grävmaskinstillverkare som är Huddigs största konkurrent här i 
Sverige. Som synes i figurerna har de en annan lösning för styrning av 
grävmaskinens funktioner. De har valt en modell av större spakar med rullar och 
knappar på spaken. De har även en separat spak för trängstyrningen som kan ses 
till höger i figur 2. [17] 
 

 
Figur 58 

35 



Bilagor 

John Deere 
 

 
Figur 59 

John Deere är en stor tillverkare av maskiner inom jordbruk men även skogsbruk. 
I figur 3 ses en av John Deeres skogsmaskiners interiör. I en skogsmaskins sitter 
det fler knappar än i en grävmaskin då det finns fler funktioner och fler val måste 
göras under körning. För styrning av maskinen används en liten joystick som syns 
på den vänstra paletten. Avfasningen utanför spaken där knapparna är placerade 
är något som är unikt för denna modell. 
 

 
Figur 60 

Figur 4 visar en annan lösning från John Deere. Där är alla funktioner placerade 
på en plan platta. Vad som är speciellt är att joysticken inte sitter centrerat framför 
armstödet och att det finns en kudde för avlastning av handleden. Knappar sitter 
enbart placerade utanför spaken som styrs med ring- och pekfinger om man inte 
släpper joysticken. I figur 5 kan lösningen på hur styrningen har lösts, den sitter på 
den vänstra paletten. I figur 5 ser man även en förhöjning framför spaken där det 
sitter några knappar. [18] 
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Figur 61 

Rottne skogsmaskiner 
 

 
Figur 62 

Rottne är ett Svenskt företag som tillverkar skogsmaskiner. En av de lösningar på 
spakpaletter kommer från företaget Excidor som ligger i Bollnäs. Den lösningen 
kan ses i figur 6 och 7. Den lösningen har en upphöjning utanför spaken för att få 
en närhet till knapparna. Styrningen av maskinen sitter i en liten spak vid sidan av 
den högra spaken. [19] 
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Figur 63 

I figur 8 visas en annan lösning från Rottne. Där används en speciell joystick med 
knappar på. Här är knapparna placerade utanför joysticken men det sitter även 
några innanför spaken som kan nås med tummen. 
 

 
Figur 64 

Valmet 
Valmet är ett företag som tillverkar skogsmaskiner och i figur 9 och 10 visas deras 
lösningar. De har alla sina knappar utanför joysticken och den ytan är även lite 
upphöjd om man jämför med joystickens placering. Som i John Deeres lösning är 
joystickens placering inte centrerade med armstödets centrumlinje. [20] 
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Figur 65 

 

 
Figur 66 

Caterpillar 
Caterpillar är ett sort företag som tillverkar alla sorter av anläggningsmaskiner. Här 
visas en grävmaskin av en mindre modell. Denna lösning kan ses lite som 
ålderdomlig med de stora reglagen som inte är så ergonomisk placerade. [21] 
 

 
Figur 67 
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8.2 Funktionslista för spakkonsol 

 
Figur 68 

C1H Joystick 
C2 Grävläge: Elegantfunktion, pedal nedtryckt 

Rototilt (rotor). Lastläge: 3:e funktion Vippa 
C3V Stödben vänster   Enaxlig vippa 
C3H Stödben höger   Enaxlig vippa 
C4 Växling mellan funktion last/gräv Tryckknapp 
C5 Midjelås (vid intryckt)  Tryckknapp 
C6 Indikeringslama för midjelås  Lampa 
C7 Hög- lågväxel   Vanlig stor knapp 
C8 Omkopplare fram/back  Trestegad vippa 
C9 Signalhorn   Tryckknapp 
C10 Omkopplare mjukkörning  Plastvippa 
C11  Midjelås av/på   Plastvippa 
C12  Farthållare   Plastvippa 

C1H C2 

C3H
C3V

C12

C6

C11

C5 
C4

Disponibel

C7 

C10

C9 C8
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Figur 69 

 
 
C1V  Joystick 
C4 Växling mellan funktion last/gräv Tryckknapp 
C15 Aktivering Rototilt   Plastvippa 
C16 Grävläge: Trängstyrning vid pedal 

nedtryckt rototilt (tilt), vid C 19 nedtryckt 
så aktiveras rototiltens grip funktion eller 
annan funktion under rototilten. Last: 
(trängstyrning)  Vippa 

C17 Midjelås frikoppling  Trycknapp 
C18 Trängstyrning av/på  Plastvippa 
C19 Dubbelverkande hydraluttag  Tryckknapp 
C20 Torkare   Tryckknapp 
C21 Huvudbrytare hydraluttag 2  Plastvippa 
C22 Hydraluttag 2 momentant  Tryckknapp 
C23 Reducering av arbetshydralik  Plastvippa 
C24 Frikoppling av stolsspärr  Tryckknapp 

C1V 

C16

C18

C23 
C21

C15
C4 C24 

C17

C19 C22

C20
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8.3 Sammanställning av marknadsundersökning 
Deltagare 
 
Christer Larsson 
Bert Andersson 
Nicke Kardell 
Rune Larsson 
Per Larsson 
Patrik Larsson 
Jim Beidegårdh 
Per ”Peo” Larsson 
Tomas Olsson 
Lennart Karlsson 
Jörgen Persson 
Erik Brinkby 
Lars Olsson 
Sven-Olof 
Jonny 
 
Står det t.ex. x2 bakom en kommentar menas det att två personer har samma 
synpunkt.  
 

1. Modeller som deltagarna kör: 
 
Denna fråga ställdes för att ta reda på vilken modell av spakpalett maskinisterna har i sina 
maskiner. I modellen 1160 D kom en ny modell av spakpalett som är lik den som finns i 
dagens 1260.  
 

• 1160 
• 1160 D 
• 1260 

 
2. Förarna utför dessa arbeten: 

 
Eftersom olika arbeten kräver olika funktioner så listades de sorters arbeten förarna utförde. 
 
Linjearbete 9 
Buskröjning 10 
Kabelplöjning 8 
Snöröjning 4 
Kabelgrävning 11 
Järnvägs körning 1 
Annan grävning 11 
 
Annat:  
Kedjegrävning 2 
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Planerings jobb 1 
Skogsmaskinkörning 1 
Väghyvel 1 
Hydralspel 1 
 

3. Hur ofta använder du redskap med hydraluttag 2? T.ex. Hammare 
eller padda? 

 
På paletten finns det en knapp och vippa för hydraluttag 2 och om det skulle uppstå platsbrist 
för knapparna på paletten skulle denna fråga visa om den funktionen var nödvändig eller inte. 
 

• Kör Oilquick så hydraluttag 2 används med vippan på joysticken, skiftar 
gräveleganten med hydraluttag 2 

• När man kör i skogen används den funktionen ganska ofta 
• Den funktionen kan användas för tipputtag för vagn 
• Använder den till hammaren men inte så ofta 
• Använder den aldrig x5 
• Inte mycket x3 

 
4. Om du skall använda funktionsväxlingen mellan gräv och last, 

använder du bara en av knapparna använder du den knappen som är 
på höger/vänster när du använder vänster/höger spak? 

 
Idag finns de en knapp för funktionsväxlingen på varje palett, frågan ställdes för att ta reda på 
om det var nödvändigt att ha båda knapparna eller om förarna bara använde en av dem. 
 

• Använder vänster mest men ibland så blir det att man använder 
högerknappen x5 

• Bara höger x3 
• Bara vänster 
• Använder båda knapparna x2 
• Dessa knappar kunde ha suttit bättre till så det var mer lättåtkomliga 
• Tycker att den skall aktiveras direkt vid knapptryckning 
• Minnesfunktionen skulle fungera så att den håller i ca 3 s istället 
• Tycker att dessa knappar skall sitta mer åtkomligt 
• Sitter oftast framåt när denna funktion används 

 
5. Hur procent av de timmar du kör använder du rototilt? 

Uppskattningsvis? 
 
Huddig visste om att det fanns ett behov för att styra rototiltens alla funktioner samtidigt som 
föraren skulle kunna använda trängstyrningen. Men hur stor det behovet var meningen med 
frågan.  
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• 95% av de maskiner som säljs idag säljs med rototilt 
• Allt fler köper rototilt med grip och då blir det ytterligare en funktion som 

måste in i vipporna 
• 100% x3 
• Nu så kan rototilten användas vid stolpresning får de har blivit starkare och 

anpassade för det 
• 90% 
• 20% 
• 75-90% 
• 45% 
• 60% 
• 30% 
• 80-90% 
• 55% 
• Genomsnitts 79,78% 

 
6. Är det någon funktion som du skulle vilja sitta på spakpaletten 

istället för någon annanstans i hytten? 
 
För att få fram om de tyckte att funktion/knapp som de använder regelbundet skulle sitta på 
spakpaletten istället får någon annanstans i hytten så ställdes denna fråga.  
 

• Skoplåset efter som man byter redskap ofta x7 
• Vippan som ändrar om man ska köra med rototilt istället för styrning 

skulle vara i någon annan form (personen har grip på sin rototilt) 
• Knappen för att stänga av spakarna används ofta 
• Funktion för gripklo 
• Radio av/på 
• Funktionsväxling mellan elegant och rotor 
• Midjelåsvippa (den sitter i Huddig 1260) 
• Hydraluttag 1 x2 
• Flytläge och lastarfjädring, nu så måste man vända sig om för att ändra den 

när man kör bakåt 
 

7. Är det någon funktion som du skulle vilja att den skulle sitta någon 
annanstans än på spakpaletten? 

 
Om förarna tycker att någon funktion/knapp är onödig eller inte används så ofta så berördes 
det i denna fråga.  
 

• Hydraluttag 2 x2 
• Vippa för hydraluttag 2 skulle sitta på instrumentpanelen 
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• Hydraluttag 2 skulle sitta på fotpedal istället 
• Torkaren kan tryckas in fel ibland x2 
• Tufft med mycket knappar 
• Momentana midjelåset används inte ofta 

 
8. Vad anser du om att trängstyrningen skulle flyttas från vippan på 

spaken till en annan plats på spakpalletten? 
 
För att få fram förarnas synpunkter för en eventuell flyttning av trängstyrningen så ställdes 
denna fråga.  
 

• Bra, då kan man köra rotorns funktioner samtidigt som man kan styra x2 
• Det är ganska smidigt som det är x2 
• Finns ett litet behov av det 
• Känslan för styrningen skulle försvinna x2 
• Går inte, blir för krångligt 
• Tycker inte om det x2 
• Det blir ingen bra körning vid buskröjning, kabelplöjning och 

kedjegrävning 
• Skulle kännas dumt att flytta den från vippan 
• Om en det blir en bra lösning så skulle det bli bra, Lännens lösning är inte 

bra 
 

9. Hur skulle du vilja lösa problemet med att kunna köra rototiltens alla 
funktioner och kunna använda trängstyrningen samtligt? 

 
Själva problemet med att inte kunna styra maskinen samtidigt som föraren kan använda 
rototiltens funktioner togs upp i denna fråga. Föraren fick själv säga sina synpunkter om hur 
man kunde lösa det problemet. 
 

• Skulle vara en liten stödbensspak på den vänstra paletten så man kan styra 
den med vänster lillfinger 

• Måste kunna använda joysticken samtidigt x2 
• Måste vara ett reglage med känsla i 
• En alternativ placering kanske skulle kunna vara framför spaken 
• Skulle vilja ha två tryckknappar som styrning, upphöjda så man känner 

vilken som är vilken 
• Det får inte hindra nått 
• Styras av huvudet 
• Man kanske kunde styra det med fötterna 
• Kan hellre ta lite tid på sig istället för att göra det mer effektivt 
• Styrningen används inte så frekvent 
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• En extra spak som John Deere har i sina skogsmaskiner, skulle placeras 
vänster snett framför och styras med ringfingret 

 
10. Använder du ofta trängstyrningen istället för att använda ratten när 

du kör framåt? 
 
När föraren kör framåt blir den vänstra joysticken funktionslös eftersom frontlastarens 
funktioner sitter i den högra joysticken. Då får föraren vänsterhanden fri och kan då byta grepp 
med vänsterhanden för eventuellt att styra maskinen med trängstyrningen istället för handen. 
Denna fråga ställdes då för att se om detta alternativ är intressant eller inte.  
 

• Använder ratten på vägen men vid annan körning används trängstyrningen 
• Vid skogskörning blir det enbart körning med trängstyrningen 
• Vid precisionskörning sanvänds ratten x2 
• Högst sällan, EL70 med kattskallar var det mer naturligt med styrningen 
• Blir problem för man kör oftast framåt med trängstyrningen då man sitter 

bakåt och det blir bakvänt med styrningen 
• Vid lastning med lastaren används trängstyrningen x4 
• Ja 
• Aldrig 
• Kör ofta med trängstyrningen när man kör med lågväxeln 

 
11. Anser du att materialet på spakpaletten bör ändras eller göras om på 

något sätt? 
 
Om föraren har några synpunkter och andra lösningar på material från deras synpunkt så togs 
det upp i denna fråga. 
 

• Skulle kunna vara av mycket stark plast istället 
• Plåten kan vara kall på vintern när man kommer på morgonen och sätter 

sig i en kall maskin x2 
• Vissa förare har satt dit ett stöd för handleden för att få stöd men dock inte 

vanligt 
• Har modifierad palett, då har han en plastkåpa undertill och sedan plåt på 

översidan 
• Skulle vilja ha stöd för handleden/undersidan av handen så den kan vila 

där 
• Figurgjuten palett med stomme av metall, måste bli gediget x2 
• Hindras inte av materialet x4 
• Plåt är lätt att modifiera om man vill sätta dit nya hål eller knappar 
• Klumpigt men hållbart 
• Om ett stöd för handleden sätts dit så måste den fungera vinter och 

sommar 
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• Har använt en musmatta för att det inte skall bli för kallt för handen 
 

12. Upplever du att det är belastade för axlar och armar att använda 
knapparna på spakpaletten? 

 
Om dagens utformning av spakpaletten var dåligt utformad eller gav några belastningsskador 
skulle tas upp i denna fråga.  
 

• Den stödbensspaken som sitter längst bort sitter lite väl långt bort x2 
• Nej x5 
• Kvalitén på armstöden är för dåliga, inställningsskruvarna lossnar efter ett 

tag 
• Tycker hela hytten är lite tight 
• Funktionsväxlingen kan ses som jobbig 
• När man ska köra Grab John så kan det bli en konstig rörelse för att man 

måste hålla in en knapp samtidigt som man använder joysticken 
 

13. Beskriv den känslan du vill ha när du ska trycka på en knapp? 
Touch, distinkt, säg något knapp som du tycker är ger en bra 
känsla? 

 
För att få fram förarens känsla som de vill ha när de trycker på en knapp och även synpunkter 
kring dagens knappar och deras utformning togs upp här.  
 

• Tycker att det är bra som det är nu 
• De gamla runda knapparna fastnar x3 
• De nya fyrkantiga knapparna fungerar bra x5 
• Den känslan som är i de fyrkantiga knapparna är bra 
• Excidors knappar är de bästa 
• Det ska knäppa till när man trycker ned en knapp 
• Det måste kännas/höras när man trycker på en knapp x3 
• Det skall vara längre slaglängd än de fyrkantiga ungefär som de runda x2 
• Gummidamasken blir frasig efter ett tag, gäller samtliga 
• Det får inte vara för tungt att trycka ned knapparna 

 
14. När du använder knapparna på spakpaletten, tittar du på knapparna 

när du trycker eller har du lärt dig vart de sitter? 
 
Behovet av att ha belysning skulle vara onödigt om föraren ändå inte kollade på knapparna, för 
att få fram om de ser på knapparna när de trycker på dem tog upp här. 
 

• Vet precis vart de sitter tittar aldrig x3 
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• De som man använder ofta vet man vart de sitter men de som man inte 
använder så ofta tittar man oftast på x3 

• Har lärt sig vart alla knappar sitter x3 
• Det kan vara svårt att känna vilken knapp som är vilken 
• Kan ta fel knapp ibland då det är ganska lika x2 
• Bra om de skulle vara i olika färger 

 
15. Angående belysta knappar, vad anser du om det? Finns det något 

behöv för det? 
 
Här kunde behovet av belysta knappar tas upp och föraren kunde säga sina synpunkter i 
frågan.  
 

• Bra idé 
• Utnötning av symbol måste elimineras eftersom det är en irriterande faktor 
• Lamporna brukar inte hålla en lång tid 
• När maskinen var ny hade man takbelysningen tänd för att se vart 

knapparna satt 
• För nya förare kan det vara en bra idé 
• Bifogad instruktion för knapparnas funktioner är ett bra komplement 
• Det skulle nog vara en bra idé 
• Alternativt så skulle det kanske vara lampor som lyser ned på knapparna 
• Det är inte många knappar som är av/på knappar utan de är mer för 

skiftande funktioner 
• De funktioner som sitter på vippor kanske skulle vara knappar istället men 

lysindikator 
• När det är mörkt så reflekteras ljuset utifrån och lyser upp 
• När man är osäker skulle det vara bra med upplysta knappar 
• Om man sätter sig i en ny maskin skulle det vara bra med upplysta knappar 
• Skulle vara en mall man lägger dit där symbolerna syns som skulle vara lätt 

och billig att byta, istället för indikatorer för vipporna skulle det vara en 
display där allt vissas om det är på eller aktiverat 

 
16. Finns det någon funktion med spakarna som du tycker är bra? 

Jämfört med andra maskiner? 
 
Den här frågan skulle beröra förarens helhetsintryck av de positiva sakerna med spakpaletten 
och allt som berör denna. 
 

• Skadar aldrig med en trevligare arbetsmiljö 
• Fästet kan hämna snett jämfört med armstödet 
• Man skulle ha någon funktion som spelar in de rörelser som görs för att 

sedan kunna spelas upp igen 
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• Grip och rotor skall vara tillsammans 
• Bra med stor knapp för hög/låg 
• Bra att reglagen för stödbenen sitter på snedden x3 
• Skulle vara en display som indikerar av/på 
• Fram/back sitter bra men kanske lite för tung 
• Reduceringen av hydraliken 
• Använder ofta eleganten vid linjearbete 
• Spakens utformning 

 
17. Finns det någon funktion kring spakarna som du tycker är dålig eller 

skulle kunna fungera bättre? 
 
Även denna fråga tar upp förarens helhetsintryck av vad föraren har för negativa synpunkter om 
spakpaletten och allt som berör denna.  
 

• Skall finnas knapp platser som kunden kan andra funktion på 
• Skulle vilja ha reduceringen av hydraliken närmare för vid precisionsarbete 

kan det vara bra att dra ner hydraliken 
• Skulle vilja ha en knapp för riktningsändring, om man trycker på den 

ändras färdriktningen direkt x2 
• Armstödet tar i ratten vid runtsvängning av stolen x3 
• Torkaren kommer man åt ibland och då kan det bli repor på rutan 
• Skulle vilja ha mer närhet till knapparna 
• Funktionsväxlingen skulle sitta närmare 
• Man skall kunna ställa in paletten exakt för sig själv 
• Dåligt gummi på spak och fram/back 
• Reglagen för stödbenen sitter för långt bort x2 
• För stora reglage för det mesta 
• Vill att det skall se ut som korgen styrkonsol 
• Det kan vara svårt att se vad vipporna betyder 
• Torkarknappen är onödig 
• Fler knappar skulle sitta på utsidan av paletten 
• Det finns ingen logik i knapparnas placering 
• Man slår lätt i vipporna vid ur och i stigning 
• Damasken till joysticken skulle vara av bättre kvalité även fram/back 

damasken skulle vara bättre 
• Det momentana midjelåset är onödigt 
• Effektregleringen med en ratt skulle sitta på paletten, en vippa som växlar 

mellan drivkraften och reduceringen 
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