
Framtidens 
arbetsmiljö i 
tunga fordon?
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ker som exempelvis ”augmented reality” (en datorge-
nererad bild som läggs över den synliga verkligheten), 
ljuskänslig kamera, värmekamera förstärker bilden av 
det man ser i omgivningen.

JOAKIM BERGBOM, SVERIGE
Joakim presenterade Volvo Vision Z.01 som löser många 
problem som rör synlighet och seende i mörka miljöer. 
Han utvecklade en förarhjälm där man med olika tekni-

Hur ser framtiden ut?
Föreningen Tunga fordon syftar till att stärka medlem-
marnas utveckling. Här har vi provat att lyfta blicken och 
söka inspiration från utbildningsvärlden.

2013 fick alla föreningens medlemmar frågan om de 
ville arbeta med studenterna på mastersprogrammet 
avancerad produktdesign vid Designhögskolan på Umeå 
universitet för att få inspiration till morgondagens 
fordon. Designprocessen där, User Centered Design – 
UCD, har ett starkt fokus på användaren och därmed 
blir resultatet så relevant som möjligt för brukaren. Här 
tillämpas metoder från psykologi, sociologi och etnogra-
fi för att förstå användarna av idag för att leverera bättre 
produkter för morgondagen. Denna utbildning finns år 
efter år med bland de tre bästa i världen inom sitt områ-
de och studenterna håller mycket hög klass.

Fyra medlemsföretag valde att vara med i projektet: 
Volvo CE, Rottne Industri, Kärcher Belos och DASA. 
DASA jobbade dock inte aktivt med studenterna.

Från början trodde vi att det ”bara” skulle handla om 
att ta fram en vision av framtidens hytter men i dialogen 
mellan företagen och studenterna så kom det att om-
fatta så mycket mer, där säkerhet och arbetsmiljö blev 
ytterligare nyckelfrågor.

Genomförande
Tunga fordon arrangerade en studieresa till Småland för 
att studenterna skulle få en god insikt i företagen och 
deras fordon samt att företagen skulle få chansen att 
bekanta sig med studenterna.

Första dagen ägnades åt företagsbesök där studenterna 
fick klämma och känna på olika fordon och fick lyssna 
till företagspresentationer. Dag två fylldes med inspira-
tionsföreläsningar om olika funktioner som kan byggas 
in i glas och om design av trånga utrymmen för bil- och 
båtindustrin. Smålandsvistelsen avslutades med en 
workshop där företagen och studenterna brainstormade 
kring vad som är intressanta utvecklingsområden, utma-
ningar och viktiga framtidsfrågor.

Väl tillbaka till Umeå så besökte studenterna användare 
av företagens fordon för att se deras vardag, studera hur 
de använder fordonen och göra intervjuer om hur de 
upplever sin arbetsmiljö. Detta låg sedan till grund för 
arbetet där man i dialog med företagen och användarna 
av deras fordon under hösten snävade in på de mest 
intressanta frågorna att undersöka/utveckla.

I dialogen kom det fram en mängd frågeställningar som 
skulle kunna utvecklas. Många går i varandra och är 
likartade mellan olika fordonstyper.
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BOGDAN IONITA, RUMÄNIEN
Bogdan siktade på att presentera ett koncept för snabb-
are, produktivare och säkrare lastning av klippor, grus 
och sand i stenbrott. Detta ska ske genom den autono-
ma hjullastaren ”Colossus”.

Linnéuniversitetet
I februari hölls Hyttdag med fokus på vibrationer och 
akustik med intressanta föredragshållare. Detta tillfälle 
utgjorde kick-off för fas 2 i projektet - samarbete med 
Linnéuniversitetet.

Dagen inleddes av en representant från BeGe Industri. 
Företaget arbetar främst med förarstolar. Förarstolen 
var i fokus också för redovisningen av uppsatsen ”Analy-
sis and vibration improvements of a forwarder seat” av, 
en numera, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Programansvarige vid Umeå universitets Avancerad 
produktdesign sammanfattade fas 1 i projektet. Vi fick 
också en presentation av Linnéuniversitetets kompetens 
inom akustik och vibrationer samt en visning av labbet.

Under våren genomfördes ett examensarbete på ett av 
Tunga fordons medlemsföretag. Redovisning av Ma-
gisteruppsatsen ”Frequency Analysis of Comfort Line” 
skedde i början av juni. Comfort Line är Rottnes hytt-
upphängningssystem som ger föraren en mjuk och stöt-
fri terrängkörning. De två studenter som samarbetade 
med Rottne Industri erhöll stipedium för ett enastående 
arbete som utgör en värdefull insats för företaget.

Bild ur Linnéstudenterna Michal 
Plygawkos och Jan Grzeszczaks mas-
teruppsats. Med grafen visas en sam-
manställning av indata från fältprov. 
”Operational Modal Analysis” är en av 
tre metoder som studenterna använde 
för att mäta och validera vibrationer i 
en hytt. 
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MAJA HEDBLOM, SVERIGE
Maja arbetade med säkerhet och synlighet på arbets-
platsen och hur föraren och de som arbetar där ska bli 
medvetna om varandra och på så sätt undvika skador. 
Hon tog fram förslag till ”Volvo BE120” ett förslag till 

nästa generations skyddskläder som kommunicerar med 
omgivningen genom GPS. Tekniken visar föraren var 
personer finns i området och varnar människor i närhe-
ten av fordonet.

Volvo CE hjullastare

Problem & Möjligheter
SIKT
• Väderförhållanden; stark sol, dimma, regn, snö, 

hetta, kyla
• Ljusförhållanden; skuggor, dålig belysning, döda 

vinklar
• Arbetsplatsens utformning
• Begränsad sikt kring fordonet

SÄKERHET
• Insteg till fordonet skulle kunna göras säkrare, svårt 

att komma upp och ner
• Svårt att hålla reda på personer och andra fordon 

runt fordonet
• Farliga arbetsplatser - risk för att bli påkörd, träffad 

av kringfarande skräp

FLEXIBILITET
• Fordonets design

PRODUKTIVITET
• Feedback till föraren - mycket ljud, signaler, rutin-

feedback, utbildning, ljus
• Enahanda arbete som tröttar
• Motvikten är för lätt ibland

UNDERHÅLL
• Punktering onödigt ofta

ERGONOMI
• Vibrationer ett problem

STOLTHET
• Föraren är stolt över sitt fordon - varumärket

FÖRVARINGSUTRYMMEN
• På fel ställen, inte tillräckligt, ingen plats för egna 

saker

Från Bogdan Ionitas rapport om arbetsproces-
sen när han skapade "Colossus".



5

PETER ALWIN, INDIEN
Peter tog fram konceptet ”Volvo L270G” för ett flexibelt 
fordon där bl a hytten kan sänkas ner till marknivå för 
enkelt insteg, 360 graders kringsikt, individuellt styrba-
ra hjul och användande av batteriet som extra motvikt.

Efter att vi identifierat intressanta områden i grupper definierade vi de 
viktigaste problemen och omarbetade dem till lösningar. Den här processen 
hjälper hjärnan att genera en stor mängd idéer genom att hitta de mest 
logiska och ologiska lösningarna. Så länge fakta hålls enkla har sinnet en 
mängd kreativa möjligheter skrev Bogdan Ionita i sin slutrapport.
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ZIHAO WANG, KINA
Zihao tog fram “TransProCX” där man kan sitta både till 
höger och vänster och även har ett extrasäte. Vindrutan 
har en gul beläggning som i speglande skidglasögon, där 
föraren kan se klart men fotgängarna inte ser in. Detta 

ökar respekten för fordonet och ger föraren ett privat 
utrymme. Automatiskt utfällbara borstar gör att man 
kan täcka områden i ett svep. Fordonet är utrustat med 
varningsljud för att få fotgängare att flytta sig ur arbets-
zonen och föraren att bli medveten om hindret.

Kärcher Belos

Problem & Möjligheter
FÖRAREN
• Alternativ till traditionell ratt
• Förbättrad kommunikation mellan förare och maskin
• Problem med repetitiva rörelser
• Slår i taket ibland
• Haptisk återkoppling
• Personpsykologi
• Respekt
• Mindre press på föraren
• Synlighet
• Verktyg i vägen för kringsikt
• Svårt att se verktyg
• Svårt att se framför verktyg

INREDNING
• Smarta förvaringslösningar önskas
• Möjlighet till extra halvsäte
• Kunna sitta och köra på höger & vänster sida
• Ingång från båda sidor
• Förvaring inne i fordonet

FORDONET
• Köra i sluttande terräng
• Kan telefonen integreras i informationssystemet?

• Diagnostiskt verktyg för service och underhåll
• Blockerad sikt –”Man får hoppas på det bästa”
• Minskat underhåll 
• Flexibilitet
• Mer effektiv produktion
• Modulära redskap
• Städning och underhåll

REDSKAP
• Kapacitet
• Stabilitet
• Svårt att nå smala ställen 

Alla studenterna gjorde modeller av sina 
arbeten i skala 1:10. Här från Zihao Wangs 
arbete.
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LINA TRULSSON, SVERIGE
Lina tog fram konceptet ”Belos Attention”, en redskaps-
bärare som låter föraren arbeta snabbare. Förarhytten 
går att höja och sänka vilket gör att fordonet ger ett 
större och mer respektingivande intryck när man ar-

betar i områden fullt med folk. Hon har också lagt till 
ljus och ljud som gör att folk varnas om de kommer in i 
arbetszonen.

Möte med användaren - Lina Trulsson skriver i sin rapport: Genom att möta förare fick vi en bra inblick i det dagliga 
arbetet och miljön. Folk lägger inte märke till maskinen och flytta sig inte heller ur vägen. Det innebär att människor går 
mycket nära maskinen och ibland sker olyckor. Förarna måste arbeta långsammare på grund av detta.
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WILLIAM USHER ENGLAND
Sopmaskinförare blir ofta frustrerade av att fotgängare 
ignorerar maskinen och går ivägen för den. Will ut-
vecklade därför sopmaskinen ”GO-TW v1.0” för att öka 
respekten. Kan det som vanligen uppfattas som sött, 

vänligt och generiskt utvecklas till ett mer solitt, förfinat 
och respekterat fordon? Ytterligare funktioner lades till 
för att öka funktionalitet och förarens synlighet. Red-
skap för städning i en komplex stadsmiljö togs också 
fram.

SÄKERHET
• Svårt att få folk att flytta sig ur arbetszonen – sänker 

produktiviteten
• Kommunikation med fotgängare
• Folk ser inte om man gör underhåll under maskinen
• Att gå i och ur fordonet

Miljö
• Temperatur
• Ljudmiljö i och utanför förarhytten 
• Minimering av skador på omgivningen
• Ekologiskt fotavtryck
• Skräpsortering

Utbildningen Avancerad produktdesign har elva studenter 
som kommer från hela världen. De genomförde ett tio-
veckorsprojekt i kursen designmetodik under hösten 2013 
där de valde att jobba med något av företagen. Projekten 
presenterades i Umeå i januari 2014. Studenterna gjorde 
en kortfilm om sin användarstudie i fält. Den finns på: 
http://vimeo.com/79114562.
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DARJA WENDEL, TYSKLAND
Darja föreslog ett autonomt HX-koncept för skogsbruk 
med modulärt kraftsystem för skördare och skotare. Ge-
nom fjärrkontroll från en bekväm arbetsvagn kan man 
övervaka och styra flera maskiner samtidigt. Maskinerna 

är designade för enkelt underhåll genom automatisk 
diagnostisering och strömlinjeformad utformning.

Rottne Industri

Problem & Möjligheter
ANVÄNDAREN
Ergonomi
• Synlighet
• Access till fordonet
• Vindrutan och vindrutetorkarna
• Basala mänskliga behov
• Utjämning och balansering av hytten
• Bättre ljud och ljus i hytten
• Spänningar efter en hel dags arbete
• Förvaring av personliga saker
• Reducering av vibrationer
• Rengöring av hytten
• Hytten = kontoret
• Tippning av förarsätet

Säkerhet
• Nack-, rygg och vristsmärtor
• Hala ytor, isiga steg
• Mental press på föraren
• 360 graders kringsikt och arbetsvinkel
• Kunna ändra arbetsställning
• Vad händer om man får problem eller skadar sig?
• Säkerhet kring fordonet
• Vibrationer

Produktivitet
• Alternativ belysning
• Minimera underhållstider
• Klar för morgondagen innan man lämnar
• 24 timmars arbetsdag
• Arbetsrapporter

Tristess
• Kommunikation
• Positiv feedback
• Kommunikation med omvärlden
• Varierade arbetsuppgifter
• Göra det kul!

MILJÖ
Miljöpåverkan
• Plantering
• Stora stenar
• Stubbar
• Skogsunderhåll
• För många fordon i skogen
• Markskador
• Kontaktpunkt mark
• Trädskador, döda områden
• Icke-förstörande off-road körning
• Maskiner som förändrar biologiska mångfalden
• Arbete för återväxt

Ur Thomas Degns presentation av masterspro-
grammet Avancerad produktdesign vid Design-
högskolan på Umeå Universitet.
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THIBAULT MOUSSANET, FRANKRIKE
Thibault tänkte sig en alternativ skördare ”VH-8” där 
man tar ned träd vertikalt för att minimera skador på 
träd i närheten. Skördaren ska också öka säkerheten för 
operatören. Då den även kan forsla timmer genom sko-

gen, halva mängden jämfört med en medelstor skotare, 
ändras avverkningsscenariot. Färre fordon krävs för att 
gallra, vilket minskar markskadorna.

Produktivitet
• 360 graders kringsikt
• Trädval
• Svårt att köra längs vattendrag
• Plocka ut mer än trä
• Energi från omgivningen
• Använda samma spår år från år
• Förbereda marken för skotare
• Kombination av olika fordon/maskiner

Arbetsflöde
• Göra en väg för gallring
• Access till arbetsområdet
• Arbete utanför hytten

Säkerhet
• Fara om träd faller
• Fara för vilda djur vid underhåll
• Kommunikation vid behov av hjälp
• Säkerhet för hytten på natten

FORDONET 
Kontroll
• Zooma in/ut
• Enklare gränssnitt
• Integrerat träningsprogram
• Individuell inställning för olika användare

• Direkt feedback med vibration
• Kontrollpanel i luften
• Kabin och kran

Interaktion
• Fjärrkontrollerad
• Beröringsfritt gränssnitt
• Gestbaserad kontroll
• Röstkontroll

Teknik
• 3D-kartläggning
• Höj- och sänkbar förarhytt
• Begriplig teknik
• Alternativ till kranarm
• Val med hjälp av laser

Underhåll
• Minskat underhåll
• Underhåll vid mörker
• Dagligt underhåll
• Underhåll i skogen
• Trasiga delar
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JOST SIEBERT, TYSKLAND
Jost tog fram ett förslag kallat "Rottne Float", en auto-
nom skotare som ger ett lågt marktryck.

Form/komponenter
• Expanderande och ihopdragande
• Flexibilitet
• Alternativ till hjul
• Vertikal arkitektur
• Alternativ motorsåg
• Alternativ sammanfogning
• Alternativ hydraulik
• Justerbar tyngdpunkt
• Justerbar hjulvikt
• Motvikt

Från Ilteris Ilbasans skissarbete för att ta fram "Gerridae". 
Den färdiga bilden finns på baksidan.
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ILTERIS ILBASAN, TURKIET
Ilteris skapade “Gerridae” en skördare som skonar mar-
ken och är lätt och flexibel.  Den har designats för att 
minimera markskador i skogen. I och med den rörliga 
motvikten har den halva vikten jämfört med dagens 

skördare. Flexibiliteten gör att den blir den lättare att 
transportera. Den är också enkel att komma in i, rör sig 
enklare i skogen och ger en bättre kringsikt än dagens 
skördare. 

Tunga fordon är en medlemsorganisation med ett antal 
världsledande fordonstillverkare i södra Sverige. Fören-
ingen stärker medlemsföretagens långsiktiga utveckling 
genom samverkan. Vi driver eller deltar i ett antal stra-
tegiska projekt och aktiviteter. De utgår från företagens 
aktuella, och för framtiden, viktiga behov. Tunga fordon 
drivs på uppdrag av medlemmarna av SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut. 

Läs mer på:
www.tungafordon.com

Projektet ”Vision av framtidens förarhytter - förstudie” 
2013-2014, som ligger till grund för den här skriften, 
medfinansierades av Regionförbundet södra Småland.


