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ABSTRACT 

The purpose of this assignment was to analyse the visibility problems that occur for the operator of 

Volvos A40 hauler and generate suggestions for improvement. A modified product development process 

based on Ullmans model was used to create basic requirements for the solution and generate concepts 

with said requirements. The concepts were then evaluated and the highest scoring concept, which 

included a camera, was chosen to develop. The results also include calculations of the cameras desired 

focal length and object range, to achieve the defined field of view. An analysis of the result and project 

in general are provided after that, as well as the conclusions and recommendations for further research. 
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SAMMANFATTNING 

Uppdraget var att undersöka problem som uppstår vid backning av Volvo A40 dumper samt skapa 

förbättringsförslag. Problemdefinitionen gjordes genom att undersöka sikten i olika moment. 

Undersökningarna resulterade i kunskap om problem som uppstår vid backning. Därefter genererades 

krav och önskemål från konsumentens sida. Dessa krav följdes sen i konceptgenereringen och 

utvärderingen av slutförslag.  

Konceptet som visat sig vara det bästa i både Pugh´s matris och efter omröstning valdes att fortsätta 

med. En enkel dimensionering av konceptet gjordes för att räkna ut brännvidden som bestämmer 

kamerans synfält. Med detta uträknat gjordes CAD-modeller som utgick ifrån konceptets dimensioner.  

Själva uppbyggnaden av kameran saknar komponenter för att fungera som den ska. Ett område som bör 

undersökas och testas är ström kapaciteter som lösningen kräver. Lösningen är inte utvärderad eller 

testad i detta område och bör därför hanteras vid realisering. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är utfört inom produktutveckling – konstruktion och omfattar 15 högskolepoäng. 

Arbetet utfördes på halvfart under perioden vecka 04 – vecka 23 2015. Examensarbetet utfördes för 

Volvo CE i Eskilstuna av en student på Mälardalens Högskola. Inledande kapitlet kommer beskriva 

bakgrunden till projektet, samt en kort formulering av problemet som skall användas som bas för arbetet. 

Ur problemet formuleras projektets syfte, och frågeställningar bildas för att kunna verifiera att projektet 

är utfört. 

1.1. Bakgrund 
Arbetsgivaren av detta projekt är Volvo CE i Eskilstuna. Den initiala uppgiften var att utveckla en 

adaptiv backspegel som skulle underlätta backning och övrig manövrering av en VolvoA40 dumper. 

Backspegelns primära syfte var att förbättra synfältet för operatören. Ett delmoment av uppgiften var att 

undersöka om produkten är universell och går att använda för andra jordbruksmaskiner. Eftersom det 

var okänt om produkten var realiserbar, ändrades projektdirektiven efter första mötet, vilket medförde 

en ny bakgrund till projektet. Nya projektmålet var en analys av operatörens synfält samt generera 

förbättringsförslag för detta problem.  

1.2. Problemformulering 
Vid backning av Volvo dumpern A40 är backspeglarna och en kamera instrumenten som man kan 

använda för synligheten. Redan när man vänder på ratten några grader förlorar man siktet på kanten av 

lasten samt ändarna av maskinen och tre av fyra backspeglar blir värdelösa. Detta gör att det blir svårt 

att backa i trånga områden så som dörrar mm. (Beskrivning av problemet, Volvo CE, bilaga 1) 

 

Figur 1 - Bakgrund, Volvo CE 

En kort beskrivning av problemet visar några nackdelar av traditionella backspeglar som används idag. 

Vid svängning av dumpern kommer lasten i väg för förarens synfält och 75 % av backspeglarna tappar 

sin funktionalitet. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att analysera operatörens synfält vid körning för att beräkna hur stor del av 

vinklarna blir täckta av lasten. När dessa vinklar är framtagna kommer förslag på förbättring konstrueras. 

Projektet avslutas med ett färdigt modellerat koncept i SolidWorks med tillhörande ritningar. 

Frågeställningar för projektet ställdes efter en grundläggande granskning av problemet: 

1. Hur mycket påverkas synfältet vid svängning? 

2. Vilka tekniker är möjliga att använda för lösningen och är dynamiska komponenter en fördel vid 

problemlösningen? 

3. Är det möjligt att behålla samma vinkel på synfältet när dumpern svänger och står rakt? 
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Avgränsningarna för produkten är två krav som den måste uppfylla. Första kravet är att produkten skall 

vara realiserbar med tanke på dagens teknologiska möjligheter och begränsningar. Andra kravet är att 

produkten skall vara konstruerad så att den uppfyller ISO-standarden för jordbruksmaskiner och 

operatörens synfält. 

2. Ansats och Metod 
Detta projekt kan delas upp i två stora moment där det första momentet är undersökning och analys av 

problemet. Verktyg som kommer användas i detta moment är i form av enkäter och intervjuer, men även 

olika simuleringar samt provkörningar. Det andra momentet i projektet är den praktiska delen, dvs. 

utveckling av lösningar. I detta moment kommer några utvalda verktyg ur Ullmans produktutvecklings-

process användas. 

2.1. Konkurrent- och Marknadsundersökning 
I början av en produktutvecklingsprocess genomförs en undersökning av marknaden och konkurrenter. 

Syftet med en marknadsundersökning är att hitta befintliga möjligheter för placering av produkten. Men 

samtidigt används den för att få en uppfattning om befintliga produkter. Befintliga produkter och 

koncept beskrivs i en konkurrentundersökning som sedan används för att jämföra krav och tekniska 

specifikationer. Med en marknadsundersökning säkerställs det mest passande alternativ för tillverkning, 

lagring, leverans och underhåll.  

För att utveckla produkter på bästa sätt utesluter man alla lösningar innan kraven är bildade och 

funktionerna är definierade. Detta gör konkurrentundersökningen lite obestämd eftersom den analyserar 

produkter och komponenter som lösningar på problemet innan konceptframtagningen. Fördelen är att 

nya vinklar fås på problemet som kan leda till innovativa lösningar senare i konceptet. 

När marknads- och konkurrentundersökningen är klar skall slutkunden vara definierad, men även andra 

kunder som tillkommer under produktens livscykel (tillverkare, transportörer, osv.). I samband med att 

problemet är analyserat kan kundkraven bildas och användas i en QFD tillsammans med konkurrenter 

som viktas mot nämnda krav. 

2.2. QFD 
Verktyget QFD används för att få fram tekniska krav på produkten. Styrkorna i QFD-n är att den är 

utvecklad för att hitta information som behövs för att greppa problemet, d.v.s. lyssna till kundens 

önskemål, utveckla krav och mål för produkten, hitta sambandet mellan kundkrav och tekniska krav, se 

hur bra konkurrenterna uppnår dessa mål idag och slutligen hitta mätbara mål att arbeta mot. Vid 

utvecklandet av en QFD är det viktigt att först se vad som behöver konstrueras, och efter att denna bild 

är tydlig fundera på hur den ska konstrueras. En QFD kräver tid att utforma, i vissa projekt kan en 

tredjedel av tiden bestå av att arbeta fram en QFD (Ullman, 2010, ss. 145 - 146). 
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Figur 2 - QFD diagram, Ullman (s. 147, figur 6.8) 

I The Mechanical Design Process beskriver Ullman (2010) vilka olika delar som bör ingå i en QFD: 

1. Identifiera kunden  

2. Fastställa kundkraven  

3. Vikta kundkraven  

4. Identifiera konkurrenter  

5. Generera tekniska specifikationer  

6. Sätta samband mellan kundkrav och tekniska specifikationer  

7. Identifiera hur viktiga kraven är att uppfylla  

8. Hitta samband mellan de tekniska specifikationerna  

När QFD-n är utformad kan man tydligt se alla tekniska specifikationer stegvis upplagda i samband 

med slutvärdet de fick. Specifikationer med högre betyg anses vara viktigare och kommer användas 

för att bilda kraven i kravspecifikationen. 

2.3. Kravspecifikation 
En kravspecifikation är enligt (Ullman, 2010) en del av QFD-n, men till skillnad från den är det ett 

löpande dokument som man skall finslipa under projektets gång. Första steget är alltid att eliminera 

onödiga krav som inte är möjliga att mäta. Kraven på kravspecifikationen går att lägga i olika kategorier 

enligt följande: 

1. Funktionskrav - De krav som beskriver produktens funktioner exempelvis energigenerering, 

materialval, m.m.  

2. Mänskliga faktorn – Innehåller krav för produktens utseende, dvs. att den lockar kunden för att 

köpa den, hur produkten och människan interagerar med varandra.  

3. Fysiska krav – Produktens fysikaliska egenskaper och begränsningar, som exempelvis 

hållbarhet, vikt, pålitlighet, samt andra säkerhetsfaktorer.  

4. Krav på tid – Tidskraven kan läggas upp antingen från kunden eller tillverkaren. Att hålla ned 

på tillverkningstiden kan enligt Ullman vara ett knep för att minska konkurrens.  

5. Krav på kostnad - Gäller vad produkten skall generera efter tillverkningen, samt vilket kapital 

som krävs för inköp och tillverkning.  
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Förutom att dela in dem finns det även riktlinjer för hur kraven ska formuleras. Ullman tecknar även 

regler och normer för hur man bör formulera kraven:  

1. Varje krav ska möta minst ett kundkrav av hög viktning - helst av allt flera.  

2. Varje krav ska vara mätbart.   

3. Framgår inte vilken enhet kravet mäts med, är kravet inte färdigställt.  

4. Om symboler för mängden mer eller mindre (t.ex. ↑↓) inte är tydliga, är inte kravet tydligt.  

5. Om ett krav som “vara snygg” finns med, formulera det mätbart så att frågan kan vara “ska 

anses som snyggt av 65 % av användarna”. Kan mätas på en skala 1–5.  

När kravspecifikationen är bildad är underlaget för produkten klart. Med alla tekniska specifikationer 

och krav definierade, kan förslag genereras och koncept byggas. När koncepten är klara kommer dem 

utvärderas för att välja den mest passande lösningen till problemet. Slutresultatet analyseras med SWOT 

för att bestämma om produkten skall realiseras. 

2.4. Konceptutvärdering 
Pughs matris är ett verktyg som används för att ställa upp olika koncept mot varandra i en matris samt 

jämföra resultatet dom genererar. Matrisen ger nytta i konceptgenereringen då den snabbt visar styrkorna 

i koncepten och gör tydligt hur väl de uppfyller alla kriterier som koncepten utgår ifrån (Ullman, 2010, 

s. 222). 

 

Figur 3 - Struktur på utvärderingsmatriser, Ullman (s. 222, figur 8.5) 

Det första steget i en matris är att bestämma en problemformulering och därefter bestämma vilka 

koncept som ska jämföras med varandra. Ett av koncepten utses till ett noll-koncept, dvs. ett koncept 

som övriga senare jämförs med. Tredje steget är att bestämma vilka villkor man ska jämföra i matrisen. 

Därefter viktas villkoren mot varandra och med hjälp av en siffra anger man hur viktiga de är för den 

tilltänkta kundgruppen. Det som återstår är att utvärdera koncepten utifrån villkoren genom att jämföra 

dem med nollkonceptet, med hjälp av symboler för bättre/sämre/lika. Som resultat får man en tabell som 

visar hur bra koncepten är jämfört med noll-konceptet, och därmed kan nästa steg i konceptgenereringen 

tas (ss. 223-224). 

2.5. SWOT-analys 
SWOT verktyget används för att utvärdera samt lägga underlag för beslut som avgörs i projektet. SWOT 

är en förkortning för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats (Styrkor, Svagheter, Möjligheter 

och Hot). SWOT-analys utförs genom att bilda fyra boxar med varsin rubrik (S, W, O, eller T) där man 

sedan fyller i egenskaper gällande sitt projekt där de passar in. Det övre boxarna med produktens styrkor 
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och svagheter visar vad produkten kan tillföra inom organisationen. Åt andra hållet de nedre visar 

externa faktorer som kan påverka produkten. Den andra aspekten av SWOT-analysen är produktens 

positiva aspekter, dvs. styrkor och möjligheter, samt negativa aspekter – svagheterna och hoten. 

 

Figur 4 - SWOT analys. 

En SWOT-analys används till exempel för att avgöra om produkten är tillräckligt bra för realisering, 

dvs. om positiva egenskaperna vinner över de negativa för den tilltänkta produkten. 
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3. Teoretisk referensram 
För att kunna utföra vissa moment av projektet, krävs en viss kompetens och kunskap. Exempelvis i 

kapitel 1.4. Avgränsningar står det att produkten skall uppfylla ISO standarden för jordbruksmaskiner. 

Detta krav går inte att uppfylla utan att analysera vad som befinner sig i dokumentet. Detta kapitel 

behandlar litteratur och artiklar som krävs för att kunna uppfylla alla krav i projektet. Följande dokument 

behandlas: 

1.Technical requirement – ett dokument med listade krav och standarder som Volvos maskiner skall 

uppfylla. 

2.ISO-standard 5006 Earth-moving machinery – Operator’s field of view – Test method and 

performance criteria. 

3.Siktanalys av fyra olika backspeglar, Alexandra Teterin, Volvo CE.  

4.Studie av HUD teknologi 

3.1. Analys av tekniska krav för Volvo maskiner 
Syftet med dokumentet med tekniska krav (TR – Technical Requirements) var att skapa en standard som 

skulle definiera minimala produktkrav för alla speglar som används i maskiner tillverkade av Volvo CE. 

Genom att analysera denna TR kan lagkrav som behandlar konceptet tas ut. I TR-en befinner sig alla 

krav som en produkt av denna typ måste uppfylla samt vilka prov den måste undergå. Ett exempel på 

krav kan vara krav på underhåll, dvs. att komponenterna skall vara underhållsfria i produktens livstid 

(till exempel ingen extra smörjning). Proven som utförs analyserar produktens kemiska och fysiska 

egenskaper. För att testa produktens kemiska egenskaper utförs exempelvis, ett accelererat 

korrosionsprov på yttre backspegel, eller temperaturprov på alla plastdelar. Det fysiska aspekterna 

på produkten granskas med vibrationstest när maskinen är i tre olika tillstånd (tomgång, normal 

arbetscykel av maskinen, backning av maskinen). Produkter har även krav att fungera i miljöer som 

arbetstemperatur från -40 °C till +85 °C samt relativ fuktighet 0 till 95 ±5 % RH. 

Det listade kraven är exempel på vad som kan förekomma i produktens livscykel. Eftersom arbetet är 

avgränsat på konceptframtagning har de inte en stor betydelse för lösningen. Det krav som är viktiga för 

projektet är: 

• Materialkrav – Alla delar måste fylla kraven enligt Volvo Standarder STD 100-0002 och STD 

100-0003, samt fria från kemiska substanser listade i Volvo Standarden STD 100-0005. I 

standarderna 100-0002 och 100-0003 är förbjudna substanser och material listade i en tabell där 

dem är uppdelade i material grupper. Information som utläses ur tabellen är om substansen är 

listad av Kemikalieinspektionen (2015), vilka risker den medför (t.ex. allergi, cancer, 

miljöfarligt, toxiskt, m.m.), exempel på användnings-områden, osv. Exempel på förbjudna 

metaller är kadmium+ föreningar och kvicksilver+ föreningar på svarta listan (100-0002), samt 

arsenik+ föreningar, kadmium i batterier, blylegeringar, osv. på den gråa listan (100-0003). 

Skillnaden på det två standarder är att STD 100-0002 innehåller kemiska substanser som är 

förbjudna att använda, medan STD 100-0003 listar substanser vars bruk skall vara begränsad, 

dvs. att det finns undantag när dem kan användas. 

• Lagkrav – Nya backspeglar måste fylla kraven för synfält som finns i ISO-standarderna ISO 

14401-1 och 14401-2 samt ISO 5006. 

Hänvisning till standarder i konstruktionstekniks dokumentation behöver inte förklaras eftersom dem är 

tillgängliga till alla som en del av lagen. 

3.2. Litteraturstudie av ISO-Standard 5006: 2006 
Syftet med ISO-Standarden 5006 (Earth-moving machinery – Operator’s field of view – Test method 

and performance criteria) är att reglera förarens sikt på det sättet att personen kan se omkring sig, för en 
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korrekt, effektiv och säker hantering av maskinen. Standarden innehåller krav på förarens synfält, samt 

provmetoder för att fastställa siktens godtagbarhet från maskinen.  

För att enkelt analysera förarens synfält är det uppdelat i 6 sektorer: 

” Because of the operator’s capability and the operation mode of the machines, the test method divides 

the area around the machine into six sectors: the front (sector A), to the front sides (sectors B and C), to 

the rear sides (sectors D and E), and to the rear (sector F).” (ISO 5006:2006) 

 

Figur 5 - Synfält cirkeln, ISO 5006 (figur 2, s. 3) 

Alla krav och prover som befinner sig i ISO-standarden är definierade för maskiner som står rakt, dvs. 

när ratten inte vrids. Detta öppnar möjligheter i koncept-framtagningen för att lösningarna har som mål 

att förbättra synfält när ratten vrids och dumpern backar. 

3.3. Siktanalys, Alexandra Teterin, Volvo CE 
Den 9 oktober 2013 gjorde Alexandra Teterin på Volvo CE en siktanalys på 4 olika backspeglar för 

dumprar. Studien utfördes i Catia V5 och Catia V5 module RAMSIS. Analysen listar ISO-kraven på 

synfältet, dvs. hur stor vinkel backspegeln måste visa. Kraven är definierade bara för fall när ratten inte 

vrids, dvs. att dumpern står rakt. Detta kommer vara av stor betydelse vid konceptgenereringen. 

Dimensionerna som är listade i analysen kommer användas för att räkna horisontellt och vertikalt synfält 

(bakåt). (Teterin, 2013) 
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Figur 6 - Synfält enligt ISO-standard, siktanalys Alexandra Teterin 

Figur 6 visar fyra illustrationer som har tagits ur denna siktanalys. Måtten på illustrationerna visar 

avståndet från maskinens kanter som backspeglarna måste visa. Därför kommer de vara med som krav 

i kravspecifikationen och användas för att räkna ut det nödvändiga synfältet för maskinens operatör. 

3.4. HUD teknologi 
Användning av HUD (Heads—Up Display) teknologi är relativt sällsynt på svenska marknaden och är 

mer vanligt i USA. HUD:en är oftast kopplad till navigationen och visar information som till exempel 

hastighet eller sträcka till nästa svängning. GM (General Motors) var först att använda HUD teknologi 

i deras Oldsmobile Cutlass Supreme, 1988 (Autoevolution, 2010). Nu utvecklar GM nästa generations 

HUD som skall assistera föraren istället för att bara visa tekniska parametrar.  

 

 
 

Figur 7 - Oldsmobile Cutlass Supreme, 1988. 
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Företaget SKULLY har jobbat på att utveckla en smart hjälm med HUD teknologi. Hjälmen har en 

ultra wide-lens som visar en 180º vinkel och sitter på baksidan av hjälmen.  

 

Figur 8 - Skully motorcykelhjälm. 

Implementering av HUD teknologi i ett koncept kan hjälpa till att förbättra synfältet som krävs. Själva 

teknologin är avsedd för att hjälpa förare genom att hålla blicken på vindrutan samt därmed minska 

risken för att kolla iväg vid körning. Det kan användas exempelvis för att spegla en bild som föraren vill 

se i en viss situation (vid backning). 
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4. Tillämpad metod 
Metoden som tillämpas vid utveckling av lösningen kommer vara en modifierad version av Ullmans 

produktutvecklingsprocess. Det innebär att vissa utvalda verktyg som är nödvändiga för projektet 

kommer användas för att skapa produkten. Kapitlet är indelat i tre moment där första delen fokuserar på 

utveckling av kraven för produkten. Dessa krav kommer användas som avgränsningar vid generering av 

koncepten som lösningar. Framtagning, utvärdering och val av koncepten beskrivs i andra delen av 

kapitlet. Tredje momentet i kapitlet kommer behandla slutresultatet, dvs. det valda konceptet.   

4.1. Kravformulering 
Detta kapitel börjar med en djupare analys av problemet som utfördes för att fastställa alla problem som 

uppstår. En förståelse av problemet ger en ytterligare aspekt på arbetet vilket underlättar framtagning av 

kraven på lösningen. Efter analysen kommer en undersökning av konkurrenter, dvs. befintliga produkter 

och patent som senare används i kravspecifikationen. Första momentet avslutas med en QFD och 

Kravspecifikation som kommer användas för konceptgenereringen i andra moment. 

4.1.1. Analys av problemet 

För ett bra utfört projekt är det viktigt att förstå grunden till det. Med andra ord att förstå problemet och 

formulera det på ett sätt att man kan hitta mätbara lösningar. Följande metoder användes för analys av 

problemen som uppstår: 

1. Provkörning av dumper A40 på Volvos Demo Center i Eskilstuna. 

2. Intervju med Mikael Andersson, förare på Volvo Demo Center. 

3. Enkät till andra förare på Volvo Demo Center. 

4. Simulering av dumperkörning på Volvo TC i Eskilstuna. 

5. Synfält simulering och analys i CAD-verktyget Catia. 

Provkörning av dumper, 4 februari 2015, Volvo Demo Center 

Den 4:e februari åkte studenten ut med Mikael Andersson, en av chaufförerna på Volvos Demo center i 

Eskilstuna, för att provköra dumpern A40. Det skulle ge en grundläggande överblick på problem och 

hinder man stöter på vid backning av denna maskin. Redan vid första svängning märktes det att 3 av 4 

backspeglar blir oanvändbara på grund av hur hytten på dumpern vinklar sig mot lasten (Figur 2). Detta 

kan sprida en känsla av osäkerhet bland förarna för att man inte har bra överblick på sin omgivning. 

Dumpern har en roterande ram-led och ramstyrning som ger god dragkraft, hög framkomlighet i terräng 

och mindre påfrestningar på ramarna även i extremt krävande terräng, men detta gör att hela hytten 

tillsammans med backspeglarna roteras vid svängning och på det sättet minskas synfältet bakom föraren. 
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Figur 9 - Sikt vid svängning. 

Intervju med Mikael Andersson, 4 februari 2015 

Medan provkörningen av dumpern pågick gjordes en intervju (under 5 minuter) med en av chaufförerna 

på Demo Center, Mikael Andersson. Frågorna som ställdes var följande: 

1. Hur stor erfarenhet har du av att köra denna dumper? 

2. Stöter du på vissa problem vid körning eller backning av maskinen? 

3. Hur hanterar du nämnda problem? 

4. Vart håller du blicken mest vid backning? 

Mikaels jobb innebär en interaktion med dumpern dagligen vilket intygar hans erfarenhet med maskinen. 

Det som konfirmerades var att backspeglarna inte blir av stor användning vid backning och svängning 

samtidigt. En viktig aspekt som kom upp var att Mikael tycker kameran är väldigt pålitlig. Den hjälper 

vid backning eftersom man får en bra inblick på vad som befinner sig bakom dumpern. Men även detta 

verktyg har sina nackdelar. Kameran använder en vidvinkellins (wide-angle lens) som visar en bild 

mycket bredare än på vanliga kameror. Detta gör att bilden blir bilden förvrängd och djupheten kan inte 

percipieras exakt som i verkligheten. 

 

Enkät till förarna på Volvo Demo Center 

I enkäten som skickades till chaufförerna på Demo Center ställdes frågor som skulle ge information om 

deras subjektiva tankar kring sikten från hytten och instrumenten som finns tillgängliga vid backning. 

Svaren på denna enkät skulle ge en överblick på problemen från konsumenten, dvs. den som kommer 

använda sig av lösningen. På det sättet kan ytterligare krav säkerställas som kommer användas i QFD-

n och kravspecifikationen. Responsen blev inte som förväntad vilket resulterade i att informationen 

tappade trovärdigheten och inte kunde användas. Enkäten med frågorna finns på slutet av rapporten som 

bilaga 2. 

Simulering av dumperkörning, 11 februari 2015, Volvo TC 

Den 11 februari 2015 utfördes simulering av dumperkörning på Volvo CE. Moment som utvärderades 

var backning i uppförsbacke och nedförsbacke, avlastning, backning i trångt område, backning på bana. 

I simulationen var det betydligt lättare att backa än i verkligheten men trots det hittades nackdelar med 

backspeglarna. Simulationen hade möjlighet att välja fågelperspektiv vid backningen som oerhört 

underlättade processen. 
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Synfält simulering och analys i CAD-verktyget Catia 

Studenten använde programmet Catia V5 för att analysera hur mycket svängning påverkar synfältet vid 

backning. Den axelstyrda hytten kan vridas max 45 grader men redan vid 10 grader blir backspeglarna 

oanvändbara. Illustrationer av synfältet finns i slutet av rapporten som bilaga 4. 

4.1.2. QFD 

Det 6 konkurrenter som togs upp i konkurrentundersökningen kommer till nytta i QFD-n för dem 

jämförs med kundkraven och betygsätts hur bra kraven är uppfyllda. Konkurrenterna ställs upp mot 

produkten som skapas och mål-värden bestäms för konceptet som skall byggas. Efter det genereras 

tekniska specifikationer och samband sätts med kundkraven för att få ut specifikationer som är 

nödvändiga för kravspecifikationen och produkten. Specifikationer som QFD-n genererade är följande: 

1. Få delar  

2. Robusta komponenter 

3. Adaptivt system 

4. Lämplig visningsvinkel  

5. Vindkraft 

6. Lågt materialpris 

7. Låg miljöpåverkan 

8. Enkel förpackning 

9. Enkel montering  

10. Billig produktionsteknik 

11. Vikt 

Den fullständiga QFD-n finns i rapporten som bilaga 3. 

4.1.3. Kravspecifikation 

Med en klar QFD och tekniska specifikationer bildade skapas en kravspecifikation som definierar 

produktens krav innan koncept genereras. Första steget i kravspecifikationen är att eliminera onödiga 

krav, dvs. krav som inte går att mäta. Kraven som är av hög viktning och bör tas med i 

kravspecifikationen skall omformuleras så att dom blir av mätbar karaktär. Kraven som elimineras från 

specifikationen är följande: 

1. Lågt materialpris – Materialkraven för produkten riktade sig mot anvisningarna ur TR 

dokumentet, dvs. att giftiga material inte användes. Eftersom projektet avslutas med koncept 

kommer inte materialvalet för produkten betraktas, därför blir kravet eliminerat från 

kravspecifikationen. 

2. Låg miljöpåverkan – Miljöpåverkan av en produkt bedöms från produktens produktion till 

återvinning, dvs. produktens hela livscykel. Slutresultatet avslutas med koncept och därmed blir 

kravet miljöpåverkan inte viktigt för projektet.  

3. Enkel förpackning, billig produktionsteknik, och enkel montering – Produktion och förvaring 

av produkten ingår inte i projektets mål eftersom de momenten kommer efter koncept-

framtagningen. Därför tas dessa tre krav bort.  

4. Vindkraft – Kravet säger att produkten skall kunna motstå hög vindkraft vid användning av 

jordbruksmaskinerna, vilket omfattas av kravet att produkten skall vara robust. 

Kraven som ingår i kravspecifikationen: 

1. Få delar – detta kravet kommer mäta si antal delar som produkten består av.  

2. Robusta komponenter – kravet kommer bedömas subjektivt genom en skala från 1 – 5. 

3. Adaptiva komponenter – rörligheten av produkten kommer bedömas på en skala 1 – 5. 

4. Visningsvinkel – kravet delas upp i två komponenter, dvs vertikal och horisontell visnings-

vinkel. Mäts i grader. 

5.  Vikt – vikten av produkten mäts i gram. 
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Det är de sex kraven som kommer ingå i kravspecifikationen samt konkurrentanalysen. Specifikationen 

kommer även lista behovsnumret för alla krav, dvs. vilka kundkrav ur QFD-n de uppfyller. Enheten som 

kraven mäts i, acceptabelt värde, och målvärde följer med i kravspecifikationen. 

Tabell 1 - Kravspecifikation 

Krav nr Behovs nr Produktkrav Enhet Målvärde Acceptabelt värde 

1 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8 Få delar antal 5 7 

2 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 Robust skala 1-5 5 3 

3 1, 4, 6, 7, 9 Adaptiv skala 1-5 5 3 

4 1, 4, 9 Horisontell vinkel grader 90 90 

5 1, 4, 9 Vertikal vinkel grader 40 60 

6 3, 5 Vikt gram 3000 4000 
 

4.1.4. Konkurrentundersökning 

Konkurrenterna som analyserades var 3 befintliga produkter, 2 patent, och ett koncept i utvecklingsfas. 

Dessa produkter kan kopplas till projektet som lösningarna kan komma till användning. Konkurrenterna 

kommer listas i en matris för att se hur de uppfyller kraven ur kravspecifikationen. Konkurrenter som 

undersöks är produkter relaterade mest till backspeglar, kameror, och backning i sig. 

Monterbar backspegel med skärm kopplad till trådlös kamera 

På marknaden idag finns det en del liknande produkter med pris från 700 kr upp till 3000 kr. Produkten 

innehåller två kameror, en backkamera som monteras på baksidan av bilen, samt en backspegel som 

ersätter den traditionella backspegeln i bilen med en inbyggd kamera. Den nya ”spegeln” har en skärm 

med upplösning 800x480 som visar vad backkameran filmar. Produkten är även utrustad med ytterligare 

funktioner som t.ex. GPS, fartkameradetektor, m.m. 

 

Figur 10 - Backspegel med kamera 

Audi R8 e-tron med digital skärm som backspegel 

Bilmodellen kommer presenteras i slutet av året (2015) och Audi kommer överföra tekniken från deras 

Le Mans – prototyp R18 där man monterat en digital skärm som backspegel eftersom bilen inte har en 

bakruta. Utan kameran skulle sikt bakåt vara möjlig enbart med sidobackspeglarna. 
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Figur 11 - Audi R8 e-Tron 

Tesla Model X 

Tesla Motors har tillsammans med AAM (the Alliance of Automobile Manufacturers) bett amerikanska 

myndigheter att slopa kravet på fysiska spegelbaserade backspeglar från och med årsmodell 2017. Dem 

vill ersätta backspeglar med kamerabaserade system som ger bättre aerodynamik såväl som bättre 

översikt. 

Backkamera med parkeringssensor, Volvo XC60 

Volvos XC60 bilar är utrustade med en backkamera som projicerar hjulens väg i samband med rattens 

position. Det visas på skärmen med två gula linjer (som ses på videon). En stor fördel inom 

kameratekniken eftersom wide-lens kameror har tendens att böja bilden och då kan djupheten bli svår 

att percipiera. Produkten är gjord av samma företag som beställaren av detta projekt så det är ingen 

konkurrent. Åt andra hållet lösningen är bra och kommer användas i QFD-n. 

 

Figur 12 - Volvo XC60 backkamera 

System för adaptering av backspeglar till vägen  

Patent av Jin-Woo Lee, Jihan Ryu, Kwang-Keung Shin och Bakhtiar Brian Litkouhi (18 februari 2010). 

Ett system som använder GPS signal och mappdatabaser för att justera backspegeln för bästa vinkel när 

bilen åker på en backe. Hållet och vinkeln backspegeln kommer justeras beror på om det är en 

uppförsbacke eller nedförsbacke samt stigningen på den. 
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Figur 13 - Adaptivt system för backspeglar, patent. 

Stoneridge FCD4 konfigurerbar panel med elektroniska backspeglar 

Stoneridge har tagit fram en ny dashboard eller instrumentbräda som har integrerade elektroniska 

backspeglar och eye-tracking system. Den gamla instrumentbrädan har bytts ut med en surfplatta som 

erhåller gamla funktioner som navigation och mediaspelare. Men den har även en del nya applikationer 

som hjälper förarens vardagliga liv, t.ex. Lastbilens Status-applikation som visar några av lastbilens 

funktioner. Backspeglarna har ersatts med skärmar på A-stolpen som minskar bränsleförbrukningen och 

ökar funktionaliteten så att den, t.ex. tar bort döda vinkeln. Systemet kan också visa när en bil närmar 

sig och varna föraren med blinkande varning på skärmen. Eye-tracking funktionen stänger av varningen 

genom att förarens blick hamnar på skärmen. 

Konkurrentanalysen utförs i en matris med subjektiv betygsättning, dvs. alla konkurrenter kommer 

tilldelas en siffra från 1 till 5 för varje krav beroende på hur mycket det kravet fylls. När alla siffror är 

tilldelade kommer det aritmetiska medelvärdet beräknas vilket blir det slutgiltiga betyget. Produkten 

med störst betyg är det som uppfyller kravspecifikationen mest samt kan användas som referens i senare 

utvärderingar.  

Tabell 2 - Konkurrentanalys 
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 d
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Backspegel 5 2 1 3 3 4 3 

Audi R8 4 4 1 3 3 3 3 

Tesla X 3 4 1 4 3 2 2,83 

Volvo XC60 5 4 1 3 2 4 3,16 

Adaptivt patent 1 3 5 2 5 3 3,16 

Stoneridge 3 5 2 4 4 4 3,66 

 

Ur tabellen ses att Stoneridges koncept med en interaktiv instrumentbräda och backspeglar uppfyller 

kravspecifikationen mest och får betyg 3,66 av 5. Alltså det går att konstatera att resultatet av detta 

projekt bör ha större betyg än 3,66 för att slå konkurrenterna.  

4.2. Koncept 
Kapitel 4.2. behandlar andra momentet i produktutvecklingsprocessen. Med en klar kravformulering 

kan koncept genereras och utvärderas som lösningar i projektet. Första delen av kapitlet behandlar 
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framtagning av koncepten samt en kort presentation av alla koncept. Den andra delen beskriver 

utvärderingen av nämnda koncept samt val av slutresultatet.  

4.2.1. Konceptframtagning 

Som metod för konceptframtagning användes brainstorming med tanke på kraven och funktionerna från 

kravformuleringen. Fyra olika koncept skapades som skall utvärderas för att se vilket koncept som fyller 

kraven mest. 

Koncept 1 – Adaptiv backspegel 

Den ursprungliga bakgrunden till problemet var att utveckla en backspegel som skulle förflyttas i 

samband med hur dumpern svänger (bilaga 1). På grund av detta utvecklades konceptet som ett av 

alternativen inför konceptutvärderingen. Ett problem av större betydelse vid detta koncept är att lasten 

blockerar sikten för yttre backspegeln när ratten vrids. När dumpern vrids kommer lasten blockera sikten 

på backspegeln och den blir oanvändbar. För att lösa detta kommer backspeglarna sitta på teleskopiska 

rör som skall skjutas ut för bättre synfält. Backspeglarna skall vara fokuserade på kanterna av dumpern 

för att ge en bra överblick på omgivningen. I detta koncept kommer kameran som sitter under lasten 

lämnas kvar och inte ändras på. 

 

Figur 14 - Adaptiv backspegel, koncept. 

Koncept 2 – Laserledare  

Enligt chaufförerna på Volvo är kameran det verktyg som användes mest vid backning. Kameran sitter 

under lasten och har en wide-lens, dvs. en lins som visar en bredare bild än vanliga kameror. Detta gör 

att chauffören får ett större synfält men åt andra hållet förvrängs bilden. Som en lösning på detta problem 

kan två laserpekare placeras under dumpern som skulle visa hjulens rullbana i samband med rattens 

vridning. 

 

Figur 15 - Kamera med laserledare, koncept. 
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Konceptet är redan implementerat i dagens teknologi och ur marknadens perspektiv är det inte en ny 

lösning. Konceptets fördelar är att lösningen är billig och enkel, vilket gör att den inte kräver mycket att 

utveckla och integrera i dumprar. Förbättringen som konceptet frambringar är inte tillräckligt stor för 

att vidareutveckla konceptet men kommer användas i Pughs matrisen som ”noll-koncept” att jämföra 

andra lösningar med. 

Koncept 3 – HUD med kameror 

Koncept 3 var en idé att lägga en kamera på hytten som skulle visa ett fågelperspektiv på omgivningen. 

Eftersom lastens ytterkanter inte är synliga vid svängning kan de visas uppifrån. Konceptet har en HUD 

som kommer upp på rutan när dumpern backas som är kopplad till kameran på hytten. Konceptet visar 

en bra överblick bakåt tack vare kameran på dumpern och den stora displayen med bra informations-

hantering. 

 

Figur 16 - HUD med kameror, koncept. 

Koncept 4 – Kameror med skärmar 

Koncept inspirerat på Stoneridges lösning med interaktiva skärmar. Skärmarna är kopplade till kameror 

som ger en bra överblick på lastbilens omgivning. Med två kameror på dumperns sidor löser man 

problemet att lasten blockerar sikten vid svängning. En nackdel kan vara att kameraobjektivet inte visar 

tillräckligt stor vinkel när dumpern står rakt och på det sättet inte uppfyller ISO-kraven. För att lösa detta 

problem kan nedersta backspegeln lämnas kvar. Konceptet kan vidareutvecklas i två varianter. Första 

varianten skulle använda en kamera som täcker synfältet för alla backspeglar (övre och nedre). Kameran 

sitter på dumperns last vilket gör att den inte kan blockera sikten vid svängning. En nackdel med 

konceptet är att backspeglarna inte är tillgängliga längre för att säkerställa att dumpern står rakt. Den 

andra varianten är att kameran skulle uppfylla kraven för övre backspeglar och det nedre lämnas kvar. 

En stor nackdel med denna variant är det nedersta backspeglarna som inte var så brukbara. 
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Figur 17 - Backspeglar och kameror, koncept. 

4.2.2. Konceptutvärdering 

Som utvärdering av koncepten och val av bästa för slutresultatet används PU-verktyget Pughs matris. 

Ur kravspecifikationen togs sex krav för att utvärdera koncepten och se hur dem är uppfyllda. Kraven 

visningsvinkel, adaptivt system och robusta komponenter läggs som krav av högre värde än pris, antal 

delar och monteringstiden. 

Tabell 3 - Pughs Matris 

    (0
) 

K
am

e
ra

+L
as

er
 

H
U

D
+K

am
e

ra
 

A
d

ap
ti

v 

B
ac

ks
p

eg
e

l 

K
am

e
ra

+S
p

e
ge

l 

  

Criteria Wt. 1 2 3 4 Definition 

Vertikal vinkel 2,0 0 1 1 1 Hur stor är vertikala vinkeln? 

Horisontell 
vinkel 

2,0 0 1 0 1 Hur stor är horisontella vinkeln? 

Robust 2,0 0 0 -1 1 Hur hållbart är systemet? 

Adaptiv 1,0 0 0 1 0 
Hur adaptivt är systemet till olika 

positioner? 

Pris 1,0 0 -1 -1 -1 Kostnaden att tillverka konceptet. 

Vikt 1,0 0 -1 -1 0 Vikt på konceptet. 

Antal delar 1,0 0 -1 -1 -1 Antalet delar som skall monteras ihop 

Weighted Scores 0,0 1,0 -2,0 4,0   

 

I matrisen är kraven listade på vänster sida med tyngden på kravet som föreställer en siffra. Som ”noll-

koncept” användes koncept 2 – Laserledare bakom dumpern. Efter att alla koncept är betygsatta med 
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tanken på ”noll-konceptet” räknas resultatet ut och den med högst betyg är konceptet som utvecklas. 

Koncept med högst värdering i Pughs matrisen är koncept 4 som använder sig av kameror och 

backspeglar med inbyggda skärmar.  

Eftersom matrisen använder subjektiva värderingar för att få ut ett koncept är den inte tillräcklig för att 

bestämma den bästa lösningen. Därför presenterades koncept 3 och 4 till förarna för att få en omröstning 

om det mest lämpliga konceptet. Som matrisen utvärderade fick koncept 4 bästa betyg. Därför kommer 

studenten utveckla konceptet utan backspeglar där kameran täcker ISO-kraven för hela synfältet. 

4.3. Slutresultat 
Kapitlet behandlar det sista momentet av den praktiska delen. Den inleder med dimensionering av det 

valda konceptet och beräkningar för synfälten, solid modeller på utseendet av konceptet, samt en SWOT 

analys av resultatet.  

4.3.1. Dimensionering 

Metod för uträkning av synfälten är grundläggande trigonometri. Genom att räkna ut dem från en 

referenspunkt (kameran) ses hela bilden som måste visas för att uppfylla ISO-kraven. Det kommer 

användas för att välja lämplig lins på kameran. (Indian Institute of Photography, 2013) 

 
Figur 18 - Synfält av en lins. 

För att lösa problemet med att lasten blockerar sikten placeras kameran på hörnet av korgen. 

Kameraplaceringen kommer vara en referenspunkt för uträkningen, dvs. ett hörn i triangeln (figur 19). 

När dimensionerna från ISO-standarden är tillagda visas synfält samt hur kameran skall placeras. 
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Figur 19 - Illustration av kameraplacering och vinkel. 

 

 
Figur 20 - Horisontellt och vertikalt synfält 

När figurerna är klara räknas först längden på horisontella och vertikala synfältet (z och c). Det kommer 

användas för att bestämma hur stor vinkeln är som kameran måste visa (α och β): 

 

Horisontellt synfält: 

𝑥 = √12002 + 57302 

𝑥 = 5854 𝑚𝑚 

𝑥 = 𝑦 

𝛼 = 90° + sin−1 (
1200

5854
) 

𝛼 = 90° + 11,83° = 101,83° 
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𝒛 = 2 ∗ 𝑥 ∗ sin (
𝛼

2
) 

𝒛 = 2 ∗ 5854 ∗ sin (
101,83

2
) = 9088 𝑚𝑚 

Vertikalt synfält: 

𝑏 = √100002 + 57302 

𝑏 = 11 525 𝑚𝑚 

𝑏 = 𝑎 

𝛽 = tan−1 (
10000

5730
) + tan−1 (

2000

5730
) 

 

𝛽 = 60,19° + 19,24° = 79,43° 

𝒄 = 2 ∗ 𝑏 ∗ sin (
𝛽

2
) 

𝒄 = 2 ∗ 11525 ∗ sin (
79,43

2
) = 14 728,24 𝑚𝑚 

När både horisontellt och vertikalt synfält är bestämt bör objektets räckvidd från kameran räknas ut 

eftersom den informationen kommer vara nödvändig för att bestämma brännvidden (sensorns avstånd 

från linsen). Idag finns det olika storlekar av bildsensorer som definierar storleken på bilden som visas. 

Digitala kameror som finns på marknaden idag är oftast Medium-Format kameror som använder 48x36 

mm sensorer (New Atlas, 2013). Sensorer på digitala kameror visar större vertikal bild än horisontell 

men i detta fall kräver lagen att den horisontella vinkeln är större. Detta kan lösas bara genom att vända 

på sensorn 90 grader så att storleken blir 36x48 istället för 48x36. 

 

Figur 21 - Uppbyggnad av kamera 

Genom att lägga vinklarna i samma referenspunkt och rikta dem åt samma håll görs en jämförelse för 

att reda ut vilken räckvidd som skall användas samt hur stor brännvidden måste vara: 
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Figur 22 - Jämförelse av vinklar 

Ur bilden syns tydligt att det horisontella synfältet har större vinkel men mindre räckvidd till objektet. 

För att dimensionera kameran (bestämma f) kommer därför räckvidden och brännvidden räknas för den 

horisontella vinkeln samt kontrollräknas för den vertikala. 

 

Kontrollräkningen för det vertikala synfältet kommer utföras genom att bestämma vinkel som kameran 

visar med tanken på sensorn och brännvidden från horisontella synfältet. När vinkeln är känd 

kontrolleras att den inte är mindre än vad ISO-kraven fastställer. 
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Den vertikala vinkeln som kameran visar är 85 grader vilket är större än den minimala vinkeln enligt 

lagkraven (β = 79,43). 

4.3.2. Solidmodellering 

Detta kapitel innehåller bilder på slutresultatets utseende samt sprängskiss på konstruktionen. Figur 25 

visar även den uppnådda brännvidden för slutprodukten. 

 

Figur 23 – Kamera 
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Figur 24 - Sprängskiss av kamera 

 

Figur 25 - Sprängskiss av objektiv 
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Figur 26 - Brännvidden [f] 

 

Figur 27 - Skärm 

4.3.3. SWOT-analys 

SWOT verktyget användes för att utvärdera slutkonceptet som lösning i projektet. Det två övre 

kvadraterna i SWOT analysen behandlar lösningen inom organisationen och listar styrkorna och 

svagheterna. Det nedre omfattar konceptets möjligheter och hot utifrån organisationen, dvs. från 

marknaden. Syftet med SWOT-analysen är att avgöra om konceptet är tillräckligt bra för fortsatt 

utveckling, dvs. om positiva egenskaperna vinner över de negativa för den tilltänkta produkten. I 

analysen är det positiva egenskaperna listade i det vänstra kvadraterna och det negativa i högre. 

Egenskaperna har ingen tyngd som i utvärderingsmatriser, så beslut tas enbart genom subjektiva 

granskningar. 
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Tabell 4 - SWOT analys 

INTERNAL FACTORS 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

  

• Stor visningsvinkel 

• Få delar 

• Enkel användning 

• Låg vikt 

• Universell 

• Robust 
 

  

• Liten spegel 

• Inte patenterbar 

• Mindre mänsklig faktor  
• Koncept 

  

EXTERNAL FACTORS 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

  

• HUD teknologi 
komplettering 

• Integrering I andra maskiner 

• Vidareutveckling för andra 
användningsområden 

  

• Andra system med kameror 
på marknaden 

• HUD teknologi 
• Ultra wide-lens kameror 

 

SWOT analysen visar att de positiva egenskaperna är enbart ett antal flera vilket ger fördel till 

utvecklingen av produkten. Produktens starka sidor skulle vara den stora vinkeln som den visar både 

horisontellt och vertikalt, samt att den är universell och går att använda på andra jordbruksmaskiner 

inom företaget. Produktens användarvänlighet gör att det inte krävs en speciell kompetens för att 

använda sig av den. Konceptets största svaghet är nog den mänskliga faktorn som blir allt mindre i en 

sådan typ av produkt, då allt mer tyngd läggs på automatisering och hjälp av teknologi. Möjligheterna 

för detta koncept visar att den går att implementera med andra typer av teknologi för att ännu förbättra 

användningen och tillgång till produkten. Exempel på detta kan vara användning av HUD teknologi för 

att ge en bättre översikt på vad kameran visar. Åt andra hållet kan HUD teknologi betraktas som ett hot 

om den används av liknande produkter och konkurrenter. En av styrkorna för konceptet var att det var 

universellt samt gick att använda i andra maskiner, vilket kan även betraktas som en möjlighet för 

produkten. Ett annat hot för konceptet skulle vara vidareutveckling av linserna, där visningsvinkeln blir 

allt bredare. Vid användning av dessa utvecklingsmöjligheter kan hotet även skrivas i kolumnen för 

möjligheter.  
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5. Analys 
Kapitel 5 innehåller en överblickande analys av det utförda arbetet samt några punkter av intresse som 

skapades i projektet. I analysen uppskattas även hur bra konceptet följer kravspecifikationen samt vilket 

betyg den får enligt konkurrentanalysen. Andra frågor som materialval för produkten samt vidare-

utveckling kommer också diskuteras.  

I början av arbetet ställdes tre frågor som skulle besvaras för att slutföra projektet. Dessa frågor användes 

som vägledningar i utförandet av momenten samt undersökningen. Frågorna samt de tillhörande svaren 

finns i nästa kapitel tillsammans med rekommendationer för produkten. Projektet anses vara väl utfört 

eftersom frågorna var besvarade samt CAD-modeller med tillhörande detalj-ritningar skapades. En fråga 

som inte togs upp i projektet men kan vara av intresse är materialvalet för konceptet. I kapitel 3 

analyserades dokument med anvisningar för materialval och det som klargjordes var att giftiga material 

skall undvikas. På grund av detta blev urvalet av material för eventuell produktion väldigt stor. Det som 

rekommenderas för byggnad av kameran är härdad plast, som resultat av dess låga pris samt robusta 

egenskaper. En aspekt som också är viktig är testning av prototypen för att avgöra om den skall 

produceras. Detta kan göras med användning av dagens Go-Pro kameror med passande resolution. 

Kameran kan kopplas till mobila enheter med tillräckligt stor skärm som placeras på backspegeln.  

Kravspecifikationen som fastställdes i början av projektet innehåller kraven för konceptet som det skall 

uppfylla. Framtagningen av koncepten tog hänsyn till egenskaperna som definierades med kraven och 

bör analyseras för att se i vilken grad det är gjort.  

Krav nr Behovs nr Produktkrav Enhet Målvärde Acceptabelt värde 

1 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8 Få delar antal 5 7 

2 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 Robust skala 1-5 5 3 

3 1, 4, 6, 7, 9 Adaptiv skala 1-5 5 3 

4 1, 4, 9 Horisontell vinkel grader 90 90 

5 1, 4, 9 Vertikal vinkel grader 60 40 

6 3, 5 Vikt gram 3000 4000 
 

Ur kravspecifikationen utläses de sex kraven som konceptet skall uppfylla samt målvärdet som önskas 

uppnå. Konceptet består av två kameror som placeras på båda sidorna av dumperns korg samt två 

skärmar som ersätter backspeglarna. Kravet få delar är uppfyllt eftersom målvärdet var 5 delar samt 

resultatet består av 4 delar. Produktionens materialval samt uppbyggnaden av slutresultatet försäkrar en 

robust produkt som kommer motstå den tillförda vindkraften och tilldelas betyget 4. Konceptets fysiska 

delar har ingen rörelse och kan inte betraktas som adaptiva därför blir kravet inte uppfyllt. Horisontella 

vinkeln i konceptet blev 102 grader och vertikala blev 79 grader därför anses det två kraven vara bra 

uppfyllda. Vikten undersöktes i programmet SolidWorks vid val av ABS plast som material. Modellen 

visade en vikt på 3200 gram, därför tilldelas kravet betyg 4. Konceptet fyller alltså 5 av det 6 fastställda 

kraven i kravspecifikationen.  
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Konkurrenter Få
 d

el
ar

 

R
o

b
u

st
 

A
d

ap
ti

v 
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ll 
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l 

V
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ti
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ke
l 

V
ik

t 

Betyg 

Backspegel 5 2 1 3 3 4 3 

Audi R8 4 4 1 3 3 3 3 

Tesla X 3 4 1 4 3 2 2,83 

Volvo XC60 5 4 1 3 2 4 3,16 

Adaptivt patent 1 3 5 2 5 3 3,16 

Stoneridge 3 5 2 4 4 4 3,66 

Slutprodukt 5 4 1 5 5 5 4,16 

 

Konkurrentanalysen listade konkurrenterna med tillhörande betyg för varje krav ur kravspecifikationen. 

Betygen summerades sedan samt det aritmetiska medelvärdet togs ut för varje produkt. Slutkonceptet 

läggs också in i tabellen och betygsätts för att värdera om resultatet blev positivt eller negativt. Projektets 

resultat betygsätts med 4,16 enligt konkurrentanalysen och anses vara ett positivt resultat.  
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6. Slutsatser och Rekommendationer 
I början av uppsatsen formulerades frågeställningar i avsnitt 1.3 Syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

kommer dessa frågeställningar behandlas och svaras på. 

Hur mycket påverkas synfältet vid svängning?  

Som en del av projektet utfördes en noggrann undersökning av problemet som uppstår vi körning av 

dumper. För att greppa det analyserades sikten i olika moment. Det första momentet var provkörning av 

dumpern där studenten fick en personlig inblick i problemet. Första bedömning var att dumpern inte 

behöver vridas mycket för att sikten blockeras. Detta studerades vidare i nästa moment som simulerade 

dumperkörning. I programmet fanns det möjligheter att byta kamera. På det sättet fick studenten en 

uppfattning om omgivningen runt dumpern samt vad som bör synas bättre. Intervjun och enkäten till 

förarna säkerställde vad slutkonsumenten vill ha ur lösningen samt vilka delar på dumpern man bör ha 

bättre överblick på. Programmet Catia V5 användes tillslut för att simulera svängning av dumpern och 

undersöka hur sikten blockeras av lasten. När dumpern står rakt visar backspeglarna (nedre) sikt 10 000 

mm från dumperns kant. Det motsvarar en vinkel på 46 grader. Dumpern kan svänga exakt 45 grader 

vilket i teori skulle ge 1° av synfältet ohindrat. Eftersom backspeglarna inte sitter på samma axel som 

ram-leden är detta omöjligt i praktik. En lösning är att förflytta referenspunkten av synfältet till ram-

leden vilket konceptet möjliggör.  

Vilka tekniker är möjliga att använda för lösningen och är dynamiska komponenter en fördel vid 

problemlösningen? 

Konkurrentanalysen hade som syfte att definiera krav som ställs på produkten samt lägga grunden till 

möjliga lösningar på problemet. Konkurrenterna som analyserades gav svar på vilken teknik som kan 

användas för att lösa problemet. Kameror är ett verktyg som allt mer utvecklas och implementeras i 

vardagen. Det användes även i slutkonceptet som förslag på förbättring. Utveckling av sensorer och 

linser förfinar kvalitén på inspelningen och de kommer finnas allt mer av dem i framtiden.  

En annan intressant teknik är ett adaptivt system för backspeglar som skulle vrida på dem vid svängning 

för att behålla bra vinkel. Det kan utvecklas med GPS system som skulle rikta backspeglarna mot en 

definierad punkt. När punkten förflyttas i synfältet kommer backspeglarna hänga med för att hela tiden 

sikta på referenspunkten. Utveckling av sådant system för dumpern skulle vara betydligt svårare än för 

exempelvis en bil. Dumpern är axelstyrd och när den svängs kommer korgen in i bilden. Bara genom 

att vrida på backspeglarna skulle man inte lösa problemet med lasten. Genom att lägga backspeglarna 

på teleskopiska rör som skulle skjutas ut (ungefär 1,3 meter) kan punkten förföljas utan hinder. 

Om valet av teknik för lösningen enbart var subjektivt skulle HUD teknologi få bättre plats i 

konceptutvärderingen. En teknologi som omvandlar en vanlig yta (oftast glasrutor) till en skärm. 

Teknologin skapades redan efter första världskriget för att implementeras i luftvärn. GM var först med 

att använda HUD i bilindustrin. Med en fortsatt utveckling kommer tekniken få en utspridd användning 

i flera aspekter av livet.  

Är det möjligt att behålla samma vinkel på synfältet när dumpern svänger och står rakt? 

Ja, det är möjligt att behålla samma vinkel vid svängning som dumpern har när den står rakt. Detta är 

bevisat med slutkonceptet som består av kameror placerade på kanterna av dumperns korg. Bilden som 

kameran filmar visas på skärmar som ersätter backspeglarna. På grund av att kamerorna ligger på lasten 

flyttas de inte när dumpern svänger och på det sättet bibehålls samma sikt. En stor fördel med konceptet 

är att ISO-krav för förarens sikt inte är definierade när dumpern svänger. Det betyder att kamerorna skall 

visa en viss bild när dumpern står rakt, men det som syns vid svängning är inte viktigt. En till fördel 

med att kamerorna sitter på lasten syns när föraren lyfter korgen för att lasta av. På skärmen visas hela 

korgen och även innehållet i det vilket underlättar avlastningen. 

Följande rekommendationer ges till Volvo CE för fortsatt utveckling. Konstruktionen gällande kameran 

utfördes med mål att bestämma hur stor bild den visar. Det som dimensionerades var brännvidden som 
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definierar distansen av sensorn till linsen. Själva uppbyggnaden av kameran saknar komponenter för att 

fungera som den ska. Ett område som bör undersökas och testas är ström kapaciteter som lösningen 

kräver. Lösningen är inte utvärderad eller testad av studenten i detta område och bör därför hanteras vid 

realisering. 
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Bilaga 2 – Enkät till förarna 
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Bilaga 3 – QFD  
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Bilaga 4 – CATIA synfältanalys  
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