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ABSTRACT
Transportation of cargo is crucial for the functioning of our society. In order to reach 
end customers road transportation with truck is required. 

Heavy road transportation has increased. More than half of all truck drivers work with 
customer deliveries. These drivers can have up to 50 stops per day. The goods can 
weigh more than 1000 kg. The handling is done manually with a pallet truck. The vary-
ing context makes the work particularly heavy for the driver.

   Loading and unloading is the most dangerous work a truck driver performs. 
The arms, back, and legs are most vulnerable in this stressful job, according to 
Löntagaren no 4/2006.

The goal of the project was to design a new product which can replace the pallet 
truck in order to improve the safety and ergonomics.

INSPIRATION AND METHOD
I have worked as a heavy truck driver myself during two years. I have also worked 
as forklift driver during several summers. I wanted to become an industrial designer 
so that I can influence the occupational health and safety for people through good 
design.

This project was sponsored by Linde Material Handling AB, which is one of the world’s 
leading forklift manufacturers, and TYA, which is the Vocational Training and Working 
Environment Council (Transport Trades). The project was also done in close collabora-
tion with DHL AB, DB Schenker AB, and Godstransportservice AB. Several field studies 
were done to get a broad understanding on how, what, and why things are done, 
and how users perceive their situation in the context. The observations have been re-
corded, photographed and filmed. I have built and evaluated several mock-ups with 
the users to find a good final solution.

RESULT
The project has resulted in a final design model and a report where the research and 
analysis, generated ideas, and evaluated design concepts are documented. The 
main conclusion from the project is that the heavy manual handling, vibrations and 
noise need to be minimized. The evaluation of the design concepts during the project 
lead to a final model consisting of an electric forklift with a remote control. The new 
product will:

• remove the manual handling,
• reduce the risk for injuries,
• remove vibrations,
• reduce noise, and
• provide better overview of the environment, forklift, and goods.

   A remotely controlled product would be optimal. The risks will definitely not 
increase by using a remote control, says Johan who is a truck driver.”

”
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INLEDNING BAKGRUND
Transport av gods är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. 80% av allt gods 
som transporteras i Sverige fraktas med lastbil1. Detta kommer troligen att öka pga. 
höjda priser för att skicka gods med järnväg och fartyg2. Mer än hälften av alla last-
bilschaufförer jobbar som distributionsförare3. De hämtar gods från terminalen och 
kör ut godset till olika godsmottagare. Lastbilschaufförer behöver ha utbildningsbe-
vis för olika truckmodeller eftersom lastning och lossning oftast sker med en elektrisk 
truck på terminalerna och manuellt med palltruck hos godsmottagarna. Distribu-
tionsförare kan ha upp till 50 stopp per dag. Godset kan väga mer än 1000 kg. Den 
varierande kontexten gör arbetet extra tungt.

På terminaler ska människor, gods och truckar samsas. Trucken är ett av de arbets-
redskap som toppar olycksstatistiken år efter år utan nämnvärd förbättring. Varje 
år skadas runt 800 människor per år och skadorna blir oftast allvarliga, enligt statis-
tik från Arbetsmiljöverket4. Till det kommer ett stort mörkertal, eftersom det inträffar 
många tillbud och olyckor som aldrig rapporteras5. Lastbilsförare råkar ut för 5 000 
olyckor på jobbet varje år. Lastning och lossning är de farligaste arbetsmomenten. 
Rygg, ben och armar är mest utsatta i ett stressigt jobb6.

”Lastning och lossning är de farligaste arbetsmomenten för en lastbilschaufför. Rygg, 
ben och armar är mest utsatta i ett stressigt jobb”, enligt Löntagaren nr 4/2006.

Noter

1 http://www.akeri.se/sites/default/files/uploaded_files/presentation_jan_2014.pdf
2 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.544804/lastbilstransporterna-okar-kraftigt
3 http://www.transportkompetens.se/sv/hem/lastbilsfoerare/distributionsfoerare
4 http://www.av.se/teman/truckar/
5 http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=korta_truckutbildningar_1368536981842
6 http://www.lontagaren.fi/lt2006/lt0604/lt060427-a1.html
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PROBLEMFORMULERING
Hur kan man utforma en säker och ergonomisk gaffeltruck för lastbilschaufförer?

AVGRÄNSNING
Projektet avgränsas till lastbilschaufförernas hantering av EUR-lastpallar.

SYFTE
Syftet är att förbättra lastbilschaufförernas arbetsmiljö genom att öka säkerheten 
och förbättra ergonomin.

MÅL
Målet är att undersöka och ta fram en ny gaffeltruck som är anpassad till last-
bilschaufförers behov. 
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PLANERING
Projektet pågick under 10 veckor från februari till april 2014. Tidplanen för projektet 
var uppdelad och planerad i nedanstående perioder för research, analys, osv. 

Research
Analys

Idégenerering
Utvärdering

Konceptualisering
Presentation 

Dagbok
Rapport

 v9         v10        v11       v12        v13        v14        v15        v16        v17
M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F
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DESIGNPROCESSEN 
Designprocessen är en kvalitativ process där man går 
på djupet och försöker beskriva hur, vad och varför  
saker och ting sker, och hur människor upplever just sin 
situation utifrån en given kontext. En stor del av arbetet 
handlade om observationsstudier som fokuserade på 
användarnas åsikter, upplevelser, känslor, attityder, 
etc. Därifrån växte en lösning fram under arbetets 
gång. Genom att arbeta visuellt gjordes informationen 
lättillgänglig.

METOD 
Under projektet gjordes flera fältstudier för att skapa en 
bred förståelse för hur, vad och varför saker och ting 
sker och hur användarna upplever just sin situation uti-
från kontexten. Observationerna har fotograferats och 
filmats. Under arbetets gång har flera designmodeller 
byggts och utvärderats tillsammans med användarna. 

Följande fältstudier gjordes:
• DHL AB, intervjuer med arbetsledning
• DB Schenker AB, intervjuer med arbetsledning
• Godstransportservice AB, intervju med ledningen
• DB Schenker AB, deltog på dagligt planeringsmöte
• DHL AB, intervju med skyddsombud
• DHL AB, följde med på nattkörning Umeå-Luleå ToR
• Godstransportservice AB, följde med under en 
   arbetsdag i Umeå

Följande utvärderingar gjordes med användare,  
konstruktörer och chefer:
• Återkoppling av research med lastbilschaufför på        
   Godstransportservice AB
• Återkoppling av research med VD, produktionschef   
   och konstruktörer på Linde Material Handling AB
• Utvärdering av idéer och prioriteter med lastbils-   
   chaufförer på Godstransportservice AB (enkät och   
   diskussion)
• Utvärdering av designkoncept (truck) med elever  
   och lastbilschaufför på Godstransport service AB
• Utvärdering av designkoncept (fjärrstyrningskontroll)  
   med elever och lastbilschaufför på Godstransport-  
   service AB

Utöver listade utvärderingar har kontinuerlig kontakt 
hållits med lastbilschaufförer och konstruktörer per 
telefon och mail.
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RESEARCH INLEDNING
Under researchfasen samlades information in och en kartläggning gjordes av proble-
men. Det har varit viktigt för mig att komma ut och skapa en god relation med de jag 
har träffat. Intervjuer och samtal har gjorts med företagsrepresentanter, arbetsledning 
och lastbilschaufförer i olika åldrar, både kvinnor och män. Intervjuer har också gjorts 
med företagsledningen. Identifierade faktorer är den tunga manuella hanteringen, 
problem med buller och vibrationer, klämskador och tidspress.

Researchfasen började med ett besök på DHL där jag träffade platschefen och den 
som har ansvaret för terminalen och den administrativa personalen. En rundvandring 
gjordes. Därefter gjorde jag ett besök på DB Schenker där jag träffade produktions- 
chefen. En rundvandring gjordes också på terminalen. Godstransportservice AB (GTS) 
kör och DB Schenker i Umeå. Jag träffade GTS VD och transportledare. Intervjuerna 
vid besöken spelades in. Fotografier togs. Vid dessa besök kom jag i kontakt med last-
bilschaufförer från flera olika åkerier. Vid rundvandringarna fick jag information om 
vilka problem man har med olika trucktyper.

Syftet med dessa besök var att få en så bred bild av kontexten som möjligt. Jag ville 
ha ett samarbete med DHL, DB Schenker och GTS. Jag ville ha så många samtal med 
olika chaufförer som möjligt. Jag ville förstå deras perspektiv. Jag deltog också vid 
ett morgonmöte på DB Schenker där allt diskuteras från problem till planeringen av 
dagens arbete. Jag ville höra arbetsledningens syn och jämföra med lastbilschaufför-
ernas syn. Jag uppskattar den öppenhet som lastbilschaufförerna har visat eftersom 
en del information är personlig.

Efter besöken på terminalerna följde jag med två lastbilschaufförer under deras ar-
bete. Den ena av lastbilschaufförerna jobbar på DHL och den andra på GTS. Den ena 
av lastbilschaufförerna arbetar med fjärrtransporter nattetid. Han hör inte riktigt till min 
målgrupp, men jag ville ändå följa med eftersom denna chaufför är skyddsombud 
och visade ett stort engagemang för projektet. Jag hade även ett extra möte med 
skyddsombudet där vi han berättade om sitt arbete. Den andra lastbilschauffören ar-
betar som distributionsförare och ingår i min målgrupp. Han heter Johan och har följt 
mig under hela projektet. Kontinuerligar återkopplingar och utvärderingar har gjorts 
tillsammans med honom.

19



Anna
Lastbilschaufför på GTS AB

”Jag känner av nacke och 
axlar på grund av den tunga 

manuella hanteringen.”

Robert
Lastbilschaufför på GTS AB

”Vårt arbete innebär tung manuell 
hantering. Det är speciellt tungt 

under vintertid med snö och grus.”

Johan
Lastbilschaufför på GTS AB

”Man småklämmer sig och stöter 
till föremål hela tiden. Främst är 
armbågar och händer utsatta.”

Staffan  
Skyddsombud & Lastbilschaufför 

på DHL Åkeri AB

”En engagerad chef är A 
och O om man ska ha ett 

säkerhetsarbete.”
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• 80% av allt gods som transport-
eras i Sverige görs med lastbil.

• Över 50% av alla lastbilschaufförer 
arbetar som distributionsförare i 
Sverige.

• 60% av lastbilstransporterna är 
kortare än 100 km i Sverige.

80%

PERSONA
Johan är en av många lastbilschaufförer som 
arbetar som distributionsförare. Johan har kört 
lastbil i 20 år och totalt 10 år på Godstransport-
service AB i Umeå.

En vanlig dag börjar han arbetet kl 7:30 och  
slutar ungefär kl 16:30. Johan startar på DB 
Schenkers terminal i Umeå, där han lastar last-
bilen till klockan kl 9:30. Sedan kör han ut godset 
till kunderna. Johan kan ha närmare 40 stopp på 
en dag. En pall kan väga upp till 1000 kg, vilket 
innebär mycket tung manuell hantering med 
hjälp av en palltruck. Johan lossar oftast en till två 
pallar hos varje kund, men oftast en.

        Två dagar är väldigt lite för att man ska 
hinna återhämta sig, eftersom detta är ett   
tempoarbete.

        Som mest hade jag 80 timmars arbetsvecka. 
Nu har jag bara några timmar övertid per vecka.

”
”

22 23



TERMINAL

På terminaler och lastkajer ställs lastbilschauffören 
inför svåra och ibland farliga situationer. I kontex-
ten skall truckar, personal och gods samsas. Det är 
främst tre olika typer av truckar som används, pall-
truck, staplare och motviktstruck. 

Palltrucken följer med lastbilschauffören under ar-
betsdagen. Hanteringen sker manuellt.

Staplaren, eller ledtrucken, med ståplatta används 
på terminalen för lastning och lossning av lastbilen. 
Staplare dominerar bland olyckor där fötter och 
ben kläms. På staplaren är styrreglagets placer-
ing olämplig för den som är lång. Dessutom leder 
körställningen ofta till kraftiga vridningar i nacken i 
samband med hanteringen av högt gods. 
Bristerna i ergonomin leder till spänningar, trötthet 
och stress.
Truckarna upplevs vingliga. Många anser att detta 
är ett stort problem, men verkar inte förstå att det 
går att göra något åt det. Man skulle kunna anpas-
sa truckens körmässiga egenskaper, t.ex. hur mjukt 
eller hur fort den går i kurvor, etc.
Det är svårt att förstå varför denna trucktyp an-
vänds i denna miljön. Det hade varit bättre att ha 
en ståtruck med plåtväggar så att man står mer 
skyddat. Det skulle minska antalet klämskador.

Motviktstrucken använder sin motvikt för att lyfta 
godset. Vid hantering av högt gods behöver förar-
en backa för att ha god sikt. Föraren ser då inte 
hur lasten beter sig vilket kan medföra ras. Motvikt-
strucken är en truck som många inte vill ha pga. att 
den är så tung. Trucken kan väga upp till 3000 kg 
med gods. Den är stor och klumpig och kan skada 
såväl lastbil som omgivning. Ett annat problem är 
att om man lastar med en motviktstruck är det svårt 
att lossa med en annan typ av truck.

1000 KG
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TERMINAL

        Från att vara nybörjare till att man blir duktig 
på det man gör, så börjar man slappna av och 
känna det här kan jag ju. Det är då felen kommer, 
och man brister i aktsamhet och tappar om-
dömet, säger Susann, platschef på DHL i Umeå.

        På terminalen är alla medvetna om riskerna 
med truckar. Om man har omtåligt gods, så tittar 
föraren mer på godset än på omgivningen runt 
omkring. Det gäller ha koll på avstångsbedömn-
ingen mellan föremålen och hur dom rör sig. Det 
blir en vana att man vet var alla håller till, men i 
början när man var ny så var det lätt hänt att man 
klev ut från skåpet och trucken fick tvärnita. Sån’t 
händer ju lite ibland, säger Johan.

”

        Konsekvenserna av vad som kan hända med 
gaffeltruckar och lastbilar är enormt stora. Så det 
är värt att lägga ner varenda minut på förebyg-
gande arbete, säger Per-Arne, Produktionschef 
för Norr & Västerbotten, DB Schenker. 

”

         När du backar så vänder du sig om, men vid 
vissa moment vill man titta på godset så att det ska 
står kvar samtidigt som man backar. Det är så tids-
ödande om en pall välter och man får plocka upp 
allt för hand, säger Staffan, som är lastbilschaufför 
och skyddsombud på DHL Åkeri.

”
”
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VIBRATIONER
Truckförare utsätts för en hel del vibrationer. 
Detta medför risk för ohälsa och olycksfall. 
Vibrationer kan framförallt leda till skelett-, 
led-, nerv- och muskel-relaterande skador.

BULLER
Buller är ett stort problem för lastbilschaufför-
er. I stort sett all hantering med truckar med-
för höga bullernivåer. 

• Buller bidrar till trötthet, stress och ökar där-
för olycksrisken

< 79 dBA 80-84 dBA > 84 dBA

•	 115-120 dBA, pall “slängs” på golvet
•	 110-120 dBA, handtruck dras över vikbryggans 

kant
•	 104 dBA, lastning med motviktstruck på last-

bilen flak
•	 90-94 dBA, tom handtruck dras på betonggolv
•	 78-84 dBA, metallburar dras med handtruck
Mätplan: Bullermätning på DHLs terminal i Umeå, 2006-11-28.

        
        
          Det är speciellt bullrigt när man kör in 
och ut från flaket. Skulle man komma fem 
meter ifrån så blir det en helt annan sak, 
säger Staffan.

”        Jag har fått ett tinnitus-liknande sus i örat
som jag har fått av arbetet, säger Johan.

”

30 31



700 kg
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Johan brukar ha ett 40-tal stopp under en dag. 
Lossningen kan ske var som helst. Ofta saknas en 
riktig godsmottagning. Vid nybyggnation prioriteras 
inte var och hur godset ska kunna lossas. 

Underlaget kan variera mycket, vilket gör den tun-
ga manuella hanteringen ännu tyngre. Underlaget 
kan luta och vara ojämnt. Det kan också finnas 
trösklar, gupp eller andra hinder.

Beroende på årstid kan distributionsföraren komma 
i kontakt, med blöta löv, snö, is, grus, mm.
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800 kg

MANUELL HANTERING
I en arbetsmiljöutredning för yrkeschaufförer hos 
DB Schenker Åkeri AB i Halmstad framgår att:

•	 78% tycker att det är ansträngande att dra 
trucken över gupp

•	 80% tycker att det är ansträngande att dra 
trucken när underlaget lutar

•	 90% tycker att det är ansträngande att dra 
trucken då underlaget är ojämnt

Startkraften som krävs på asfalt är i genomsnitt 
43% större än på terminalgolv.

Källa: C. Carlsson, K. Persson, P. Hermansson, 
L. Sandelin, En arbetsmiljöutredning för yrkes-
chaufförer hos Schenker Åkeri AB i Halmstad, 
Högskolan i Halmstad, 2007.

       När man drar pallar över 400 kg börjar det 
bli tungt. Vi kör pallar som väger 800 kg. Det kan 
vara 1000 kg, men jag tror att maxgränsen är 
1200 kg, säger Johan. 
”
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MANUELL HANTERING
Det händer att lastbilschaufförer halkar eller gör ett 
felsteg och ramlar ner från bakavlyften. 

    Ett felsteg och man får riktigt ont, säger Johan.”
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MANUELL HANTERING
       Det finns inte alltid en lastzon där man lossar 
godset. Det kan vara precis var som helst. Hela 
stan fungerar som en lastzon, säger Johan.

       Ser man att godset rasar, spring åt det andra 
hållet istället för att gå fram. Se till att ingen är i 
närheten och låt det rasa. Skador på personer är 
värre än på egendom, säger Mats, terminal- 
ansvarig och administrativt ansvarig på DHL i 
Umeå.

”
”
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MANUELL HANTERING
Vanliga risker vid manuell hantering:
Lasten är
• För tung 
• För stor 
• Svår att greppa 
• Instabil

Ansträngningen
• Är orimligt stor
• Kräver böjda och vridna arbetsställningar 
• Sker under tidspress 

Arbetsförhållande
• Trånga utrymmen
• Underlaget är halt, ojämnt eller sluttande
• Ogynnsamt klimat (t.ex. för varmt eller kallt)
Källa: Arbetsmiljöverket

       Detta är vardag för oss distributionsförare, 
säger Johan.”
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GODSMOTTAGNING

    Man småklämmer sig och stöter till föremål 
hela tiden. Främst är armbågar och händer 
utsatta. Det skulle kunna undvikas om kunderna 
håller rent och fint vid godsmottagningen, säger 
Johan.

”
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I en arbetsmiljöutredning för yrkeschaufförer hos 
DB Schenker  Åkeri AB i Halmstad framgår att:
• 32% alltid upplever stress
• 60% ibland upplever stress
• 4% sällan upplever stress
• 4% aldrig upplever stress

Källa: C. Carlsson, K. Persson, P. Hermansson, 
L. Sandelin, En arbetsmiljöutredning för yrkes-
chaufförer hos Schenker Åkeri AB i Halmstad, 
Högskolan i Halmstad, 2007.

STRESS
Stress kan leda till ohälsa och annat, som t.ex.
• Tillbud och felhandlingar 
• Arbetsskador och sjukfrånvaro 
• Personalomsättning och kompetensförlust 
• Andra produktionsstörningar 

      Periodvist är det stressigt. Allt ska ut inom en 
viss tid, säger Per, lastbilschaufför på GTS.

      Om vi inte får ut det gods som vi får in idag, så 
kommer inte godset imorgon att rymmas, säger 
Mats.
   

”
”
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OLYCKOR
800 skadas varje år i truckolyckor i Sverige, vilket 
gör trucken till den maskin som är inblandad i flest 
arbetsolyckor, enligt statistik från Arbetsmiljöver-
ket.

EXEMPEL PÅ DÖDSOLYCKOR
• Lastbilschaufför fick en vältande truck över sig
• Lastbilschaufför fick rör över sig vid lossning
• Lastbilschaufför fick vältande gods över sig
Källa: Arbetsskadefakta Nr 5/2011

Åklagaren: Dödsolyckan var 
truckförarens fel 
2014-01-09

Man	fick	pall	över	sig	
En man skulle lasta av ett lastbilssläp när en pall 
välte. Mannen hamnade under och låg fast-
klämd i närmare 30 minuter innan han lyckades 
larma SOS.
2014-02-11

Klämdes fast mellan truck 
och lastkaj
2014-01-17

Föll med truck från lastkaj
2014-02-07 

Fotgängare påbackad av truck 
2014-02-13

KOSTNADER
Arbetsgivare drabbas ekonomiskt genom kost-
nader för: 
• Rehabilitering 
• Sjukskrivningar
• Förstört material 
• Produktionsstopp
• Ersättningspersonal
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SAMMANFATTNING
Arbetet som distributionsförare är fysiskt krävande eftersom tung manuell hantering 
krävs med hjälp av en palltruck. Distributionsförare brukar ha mellan 25 och 50 stopp 
på en dag. Godset kan väga över 1000 kg. Arbetet är extra tungt eftersom kontexten 
varierar mycket, t.ex. lutande underlag, gupp, trösklar, snö och is, grus, etc.

En annan faktor som har stor betydelse för säkerheten är sikten eftersom lossningen 
sker i miljöer där det kan finnas andra människor, t.ex. i terminaler och stadsmiljöer.  
Ytterligare en faktor  riskfaktor är att arbetet är stressigt och sker under tidspress.

Idag skadas två personer per dag i truckolyckor. Det är viktigt att rätt truck används i 
rätt miljö. På så sätt minimeras skaderisken. Det är t.ex. olämpligt att använda en stap-
lare med ståplatta på terminaler pga. att man står oskyddad. Alla eltruckar som an-
vänds skymmer på något sätt sikten pga. styrreglagets placering och truckens design.

Kraven på truckar för distributionsförare och fjärrtransportörer skiljer sig åt. Fjärrtrans-
portörer kör från terminal till terminal och där finns eltruckar, medan distributionsförare 
har en betydligt fler stopp under en dag. Dessutom kan lossningen i princip ske var 
som helst. Arbetsföhållandena är mycket krävande.

Det finns  väldigt mycket som kan förbättras i arbetsmiljön. Medvetenhet finns, men 
det finns mycket mer att göra. Buller är t.ex. ett stort problem. Det är stor skillnad 
mellan olika terminalers planlösningar, men man försöker ändå placera godset nära 
lastporten för att få så kort transportväg som möjligt. Planlösningen kan vara mer eller 
mindre bra. På en av terminalerna skiljde man på lastning och lossning, medan på en 
annan terminal hade man all lastning och lossning tillsammans. Detta ledde till mer 
trafik på en mindre yta vilket ökar kollisonsrisken. En slutsats är att arkitekturen i hög 
utsträckning påverkar arbetsflödet och säkerheten.

Det är viktigt att man verkligen är på plats och dokumenterar det som händer. Man 
måste arbeta aktivt för att minimera olycksriskerna. Det är ledningens ansvar.

“Det är A och O att en förman/chef är engagerad och att man blir hörd om man ska 
ha ett säkerhetsarbete”, säger Staffan.

För mig har det varit viktigt att komma ut och skapa goda relationer med arbetsled-
ning och lastbilschaufförer. Det är viktigt att jobba visuellt eftersom det gör kommuni-
kationen tydlig. Jag har varit angelägen om att verkligen försöka förstå användarnas 
behov. Det är viktigt att observera användarna i sin miljö och att ställa frågor kring 
varför och hur man gör som man gör. Ofta har användarna förslag på lösningar.
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ANALYS INLEDNING
Under analysfasen gjordes en kartläggning av olika trucktyper. Ett urval av Lindes 
konkurrenter valdes ut för analysen.

En SWOT-analys gjordes av den palltruck som används idag. Palltrucken är distribu-
tionsförarnas främsta arbetsverktyg.

En funktionslista togs fram.

Information samlades in kring ett kompositmaterial. Kompositer kan i viss utsträckning 
ersätta metaller. 

Slutligen gjordes en studie kring färg, textur, grafik och en formstudie av Lindes truckar.
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KONKURRENTER
Ett 50-tal olika trucktillverkare identifierades. Efter en avstämning med Lindes 
marknadschef valdes Lindes största konkurrenter ut. Dessa sorterades i en matris 
med avseende på drifttyp och lyftkapacitet.

En gaffeltruck för lastbilschaufförer bör ha en lyftkapacitet på 1200 kg.

Ingen av truckarna uppfyller helt och hållet distributionsförarnas behov eftersom 
kontexten är så varierande och krävande. Trucken behöver ha bra däck för att klara 
av olika underlag. Dagens däck klarar inte grus och snö. Däcken är inkapslade på 
ett sådant sätt att trucken inte klarar av trösklar.

Eftersom det ofta är trångt där gods lossas behöver trucken vara smidig att hantera i 
trånga utrymmen. Det är viktigt att trucken inte är för stor och klumpig.

Bly-batterier är stora och tunga. Knallgas bildas vid laddning. Dessutom krävs en 
speciell laddningsplats.  Ett undantag är CiTi One trucken som Linde har utvecklat 
tillsammans med Still, som också är en trucktillverkare. I CiTi-trucken används nickel-
metallhydrid (NiHM) batterier som är lättare än blybatterier. NiMH-batterierer tål 
många upp- och urladdningar.

CiTi-trucken har en elskruv istället för hydraulik. Elskruven är långsammare, men tar 
inte lika mycket plats som hydraulik eftersom aggregat och slangar inte behövs. El-
skruven är också billigare än hydraulik. Elskruven klarar max 1500 kg, men det räcker 
gott och väl för en lastbilschaufförs behov. Nackdelen med CiTi-trucken är att den 
bara har en lyftkapacitet på 500 kg.

JUNGHEINRICH, CROWN, HYSTER, YALE, CAT, MITSUBISCHI, ATLET, HELI, HYUNDAI, TOYOTA, NIS-
SAN, CESAB, KOMATSU, RAYMOND, SHANTUI, MANITOU, HICHIYU, HAMECH, LANDOLL, HIAB, 
CLARK, MIMA, I-LIFT, HC, BENDI, MIAG, GENKINGER-HUBTEX. YTO, ROCLA, SEEGRID CORPO-

RATION, FIORA, SICHELSCHMIDT, SUNWARD, HUBTEX, TAILIFT, HOIST, VANGUARD, OMG S.P.A., 
BAOLI, HU-LIFT, PRAMAC, HYTSU, MAXIMAL, GUANGXI LIUGONG, OZISMAK LSTIF AND JULING.

EldrivenManuell

Låg lyftkapacitet

Hög lyftkapacitet

Toyota BT 
Orion

1800 kg

BT Staxio 
LWE130
1300 kg

BT Staxio
SWE080L- SWE140L 

800-1400 kg

Toyota BT 
2300 kg

Toyota BT 
1000 kg

Jungheinrich
EJE 112i 
1200 kg

Jungheinrich
EJE 112i 
1400 kg

Jungheinrich
EJE 220-235 

2000-3500 kg

Jungheinrich
EMC 110, B10 

1000 kg

Jungheinrich 
EJC 212z,214z, 216z 

1200-1600 kg

Jungheinrich
EJD K18 
1800 kg

Jungheinrich
AM 22,30 

2200-3000 kg

Toyota BT 
LWE140-LWE250 

1400-2500 kg

BT Staxio
LWE130
1000 kg

Atlet 
Duo PLE
 1800 kg

Atlet 
Piccolo PLT 

 2000 kg

Atlet 
PSH160, PSH200 
1 600-2 000 kg

Atlet 
PS, PSD 
1600 kg

Still 
EXV, EGV 

1000-2000 kg

Still
HTP10xe, HPS20, 

HPT30, etc. 
1000-3000 kg

FOCUS  
AREA 

Still
CiTi One
500 kg

Still
ECU, ECUSF 

3000 kg
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SWOT
Palltrucken är distributionsförarens vanligaste hjälpmedel. Eftersom mer än hälften av 
alla lastbilschaufförer arbetar som distributionsförare är marknaden stor. 

Palltrucken har en enkel konstruktion och är billig att tillverka.  Den är hållbar efter-
som det inte finns så mycket som kan gå sänder. Den är lätt i sig sjäv och tar liten 
plats. Den är billig i inköp jämfört med en eltruck.

Eftersom trucken är helt manuell så måste man pumpa upp trucken manuellt för att 
lyfta EUR-lastpallen. Detta är tidskrävande. Trucken saknar broms vilket gör att kläm-
risken är hög. Distributionsföraren utsätts för små klämskador dagligen. Främst är det 
händer och armbågar som är utsatta. Det är ofta trångt på godsmottagningarna 
vilket gör att det finns mycket som man kan stöta emot.

Metall mot metall gör att ljudnivån blir hög. Eftersom trucken saknar motor så be-
höver den dras eller skjutas manuellt. När underlaget är ojämnt eller lutar krävs extra 
fysisk kraft både vid start och stopp.

Det är lätt hänt att palltrucken hanteras felaktigt om man är oerfaren eller stressad.
Detta ökar risken för kläm- och belastningsskador.

Hot

Styrkor Svagheter

Möjligheter

• Hållbar
• Lätt
• Liten
• Billig tillverkning
• Billig i inköp

• Tidskrävande
• Klämrisk
• Hög ljudnivå
• Lätt att göra fel
• Tungt vid start och 

stopp
• Tunga lyft
• Kräver körteknik

• Stor marknad
• Lägre pris (jämfört 

med eltruck)
• Hög kvalitet

• Tidspress
• Klämskador
• Hörselskador
• Belastningsskador
• Konkurrenter
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FUNKTIONSLISTA
HF Möjliggöra  Förflyttning av EUR-lastpall
N Minimera  Halkrisk
N Minimera  Kollision
N Minimera  Belastningsskador
N Minimera  Ryck
N Minimera  Oavsiktlig rörelse
N Erbjuda  Automatisk elektrisk bromsning
N Erbjuda  1200 kg lastkapacitet
N Erbjuda  Lyftenhet
N Underlätta  Hantering i lastzoner
N Underlätta  Hantering i lastkaj
N Underlätta  Hantering i terminal
N Underlätta  Framkomlighet på olika underlag
N Minimera  Kakelplattor (skador på)
N Erbjuda  Ökad friktion mellan hjul & underlag
N Erbjuda  Bra däck
N Tåla   Vatten och fukt
N Erbjuda  Smidig 
N Erbjuda  Stabilitet
N Tåla   Hög eller låg temperatur
N Erbjuda  Lasthjul
N Erbjuda  Gafflar
N Minimera  Rost
N Erbjuda  Laddning av batteri
Ö Minimera  Felaktig hantering
Ö Minimera  Manuell hantering
Ö Minimera  Ryck
Ö Minimera  Buller
Ö Minimera  Vibrationer
Ö Minimera  Belastningsolycksfall
Ö Minimera  Belastningssjukdomar
Ö Minimera  Vridningar
Ö Möjliggöra  Ökad siktförhållande
Ö Minimera  Dödavinklar
Ö Minimera  Halkar
Ö Minimera  Snubbling

Ö Erbjuda  Säker hantering vid bakgavellyft
Ö Minimera  Skada på fötter 
Ö Minimera  Skada på händer
Ö Minimera  Skada på rygg
Ö Minimera  Skada på hals
Ö Minimera  Skada på ben
Ö Erbjuda  Belysning
Ö Erbjuda  Lyftskruv
Ö Möjliggöra  Ökad precision
Ö Erbjuda  Lyfta gafflar
Ö Erbjuda  Nödstopp
Ö Maximera  Lätt att backa
Ö Maximera  Smidiga i trånga utrymmen
Ö Maximera  Smidig att svänga
Ö Uttrycka  Smidig 
Ö Uttrycka  Dynamik
Ö Uttrycka  Robusthet
Ö Erbjuda  Låg tyngdpunkt
Ö Erbjuda  Censorer som känner av omgivningen
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MATERIAL
Att ersätta metaller med kompositer är en intressant möjlighet.

Kompositer har följande fördelar:
• Låg nötning
• Bra utmattning
• Hög styvhet även vid förhöjd temperatur
• Bra oljebeständighet även vid förhöjd temperatur
• Viktbesparing jämfört med metaller
• Ljuddämpande egenskaper
• Tål hög kontinuerlig användningstemperatur
• Tål hög belastning
• Designfrihet
• Funktionsintegration
• Ingen yt- eller efterbehandling krävs efter formsprutning
• Kostnadseffektivt

Nackdelen är att endast aluminium, zink, mässing och magnesium kan ersättas.

Låg nötning och ljuddämpning är attraktiva egenskaper. Däremot är det oklart om 
kompositer har tillräckligt hög hållfasthet vid böjning, vilket är viktigt i gafflarna.

Källa: http://www.ad-plast.se/doc.asp?D=600000193
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MATERIAL, FÄRG, TEXTUR 
OCH GRAFIK
Linde använder till största delen plåt med matt-
svarta plastdetaljer. Texturen kan skilja sig lite åt
mellan olika Linde truckar. Färgen är Linde röd. 
Kombinationen av mattsvart och rödglansigt ger 
en intressant kontrast.

Ofta, men inte alltid, används vit grafik mot mörk 
bakgrund. Lindes logotyp är vit.

Formmässigt kännetecknas Linde-truckar av ett 
stabilt utseende. På nyare Linde-truckar används 
en mörk underdel som förstärker känslan av stabil-
itet ytterligare.

Svepande linjer och mjuka kurvor ger en dynamisk 
känsla.
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FORMSTUDIE    

Linde - RED 
“Blutorange” RAL 2002 = 

RGB 203-040-033 (approx) 
HEX #CB2821 (approx) 

CMYK 0  90  100  0 
NCS  1578-Y79R  
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SAMMANFATTNING
Det finns väldigt många olika typer av truckar men ingen som riktigt uppfyller en last-
bilschaufförs alla behov. De är antingen för stora och klumpiga för att ha med sig på 
lastbilen, eller så är de manuella.

Förutom att palltrucken kräver manuell hantering så fungerar den dåligt på underlag 
som snö och grus. Detta gäller även eltruckarna som fastnar i snö och is. Det är t.o.m. 
så att eltruckar kan börja slira när det är vått, t.ex. på våt betong.

Kompositmaterial är intressanta men det är osäkert på om böjhållfastheten är till-
räcklig för trucktillämpningar. Gafflarna behöver kunna bära en max last på 1200 kg. 
Bedömningen som Lindes konstruktörer gör är att kompositmaterial tål för lite för att 
fungera i trucksammanhang. Dessutom anser de att det behövs lite stabilitetsvikt i en 
truck och att då är metall överlägset. På sikt kan kompositer börja användas i delar 
som inte är bärande, t.ex. luckor, huvar, stolar, etc.

Lindes formspråk har analyserats och kommer att användas i den slutliga modellen.
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IDÉGENERERING INLEDNING
För att få nya idéer gjordes en förutsättningslös brainstorming med fyra elever. 
Eleverna fick två frågeställningar att generera idéer kring:
• Hur kan man underlätta för lastbilschaufförer att lasta och lossa europallar?
• Hur kan man öka interaktionen mellan människa och maskin?

Frågorna hölls medvetet öppna för att inte avgränsa idégenereringen för mycket, 
t.ex. nämndes inte ordet truck i den första frågan.
Avsikten var att få idéer till framtagningen av idékoncept.
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IDÉGENERERING 
Brainstorming kring två frågeställningar:
• Hur kan man underlätta för lastbilschaufförer 

att lasta och lossa europallar?
• Hur kan man öka iteraktionen mellan människa 

och maskin?

Resultatet av brainstormingen presenterades och 
filmades.
Intressanta idéer är att man kan jobba med ljus 
och ljud för att öka interaktionen mellan människa 
och maskin.
Idéer kopplade till fjärrstyrning kom upp. En tanke 
kom upp att man skulle kunna styra trucken m.h.a. 
styrreglagen på lastbilen.
En annan idé var att ha någon form av poäng-
system för att effektivisera arbetet och göra det 
roligare.
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Efter brainstormingen togs idékoncept fram på olika sätt att köra och styra trucken. 
Olika kombinationer av styrreglage visualiserades. Även olika idéer för eldriften togs 
fram, t.ex. användning av batteri, sladd eller induktionsladdning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

+

Truck med trådlös induktionsladdning 
och	spetsiga	gafflar

Truck med elkabel (utan batteri)

Truck med uppfällbar ståplatta, 
sidostöd och fast styrarm

Truck med uppfällbar ståplatta, 
sidostöd	och	flyttbar	gasspak

Truck med fast styrarm

Truck	med	flyttbar	styrarm

Truck med fast styrarm och 
fjärrkontroll

Fjärrstyrd truck med sladd

Fjärrstyrd truck

Dessa koncept användes som ett underlag i samtal och uppföljning med lastbils-
chaufförer på GTS. 
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SAMMANFATTNING
En förutsättningslös brainstorming är bra. Det gör att man kan fånga upp nya idéer. Man vet 
aldrig i förväg om man får idéer som man sedan kan applicera på slutprodukten.

Efter idégenereringen togs ett antal olika idéer till koncept togs fram på hur trucken kan 
styras och laddas. Dessa idékoncept har sedan använts som underlag i utvärderingen med 
lastbilschaufförerna.
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UTVÄRDERING & KONCEPTUALISERING INLEDNING
Utvärderingsfasen började med att jag presenterade min research för Johan, som är 
den lastbilschaufför och distributionsförare som har följt mig under hela projektet. Jag 
presenterade mina intryck och fick möjlighet att ställa ytterligare frågor. Syftet var att 
få det bekräftat att min förståelse var korrekt.

Därefter besökte jag Linde Material Handling AB i Örebro där jag träffade VDn, produk-
tionschefen och två konstruktörer. Den ena konstruktören är konstruktionsansvarig för 
Linde i Sverige. Jag presenterade min research, och berättade om hur användar-
na upplever såväl Lindes som Lindes konkurrenters truckar. Jag presenterade även 
förslag på komposit-material och visade materialprover. Vi hade diskussioner kring de 
identifierade problemen och hur man kan lösa dessa.

För att få tydligare prioriteringar besökte jag GTS och träffade åtta lastbilschaufförer. 
Jag hade under idégenereringen förberett flera olika förslag på konceptlösningar 
och bad chaufförerna berätta hur de såg på dessa. Ur denna diskussion fick jag fram 
deras prioriteringar. Några av lastbilschaufförerna tyckte det var svårt att prioritera 
därför att allt kändes viktigt.

Jag gick sedan vidare och byggde två mock-ups utifrån de idékoncept som prior-
iterades högst. Jag byggde även en testbana som innehöll liknande utmaningar som 
de man ställs inför vid lossning av gods, t.ex. trånga passager, skymd sikt, trösklar och 
precisionskörning. Dessa mock-ups utvärderades med studenter och Johan.

Därefter gick jag vidare med det vinnande konceptet och byggde tre mock-ups på 
fjärrkontroller. Jag ville få en känsla för volymen och förstå vilka funktioner man vill 
ha på fjärrkontrollen. Jag ville även få förståelse för hur man vill bära och hantera 
fjärrkontrollen. Dessa mock-ups utvärderades också med studenter och Johan.
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UTVÄRDERING
       Det gäller att få bort den övergripande  
manuella hanteringen så mycket som möjligt, 
säger Johan.

       Tekniken måste vara jättepålitlig, säger Johan.

       Många lastbilschaufförer är konservativa. När 
det gäller buller, vibrationer, att spara på kroppen 
och öka stabiliteten är jag helt övertygad om att 
man behöver få till en annan konstruktion, säger 
Johan.

       Att öka sikten är att öka tryggheten, säger 
Johan.

”
””
”
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UTVÄRDERING
Utvärdering av research-delen tillsammans med 
Lindes VD, produktionschef och två konstruktörer.

Jag tillbringade en dag i Örebro för att diskutera problem och möjliga tekniska lös-
ningar tillsammans med Lindes konstruktörer. Vi diskuterade tekniska frågor som t.ex.:

• För- och nackdelar med hydraulik jämfört med elskruv?
• För- och nackdelar med olika batterityper?
• Hur man kan öka truckens stabilitet?
• Om det går att ha två drivhjul?
• Vad man ska tänka på när det gäller val av däck och olika gummiblandningar?
• Varför kunderna ska välja Linde-truckar?
• Om det går att ha belysning i gafflarna?
• Hur man kan förbättra körkänslan?
• Hur man kan lösa att snö fastnar i lasthjulen?
• Vilka produktionsmetoder man har idag?
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UTVÄRDERING 
PRIORITERINGAR         1        2      3    4 5

Minska klämrisk

Minska buller & vibrationer

Öka sikten

Ta bort manuell hantering

STYRNING         1        2      3    4 5

Styrspak

Fjärrstyrning + styrarm

Flyttbart styrarm

Fast styrarm

Fjärrstyrning

De koncept som diskuterades med åtta lastbils-
chaufför på GTS bestod av olika kombinationer av 
styrreglage, dvs. av fast eller flyttbar styrarm med 
eller utan fjärrstyrning. Utvärderingen visade att 
fjärrstyrning var intressantast.

När det gäller prioriteringar av arbetsmiljöfaktorer 
så bedömdes minskningen av buller och vibrationer 
ha högst prioritet. Det ansågs t.o.m. viktigare än att 
få bort den tunga manuella hanteringen. Några av 
användarna tyckte det var svårt att prioritera efter-
som alla faktorer kändes viktiga.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

+

Truck med trådlös induktionsladdning och 
spetsiga	gafflar

Truck med elkabel (utan batteri)

Truck med uppfällbar ståplatta, sidostöd 
och fast styrarm

Truck med uppfällbar ståplatta, sidostöd 
och	flyttbar	gasspak

Truck med fast styrarm

Truck	med	flyttbar	styrarm

Truck med fast styrarm och fjärrkontroll

Fjärrstyrd truck med sladd

Fjärrstyrd truck

Här är några vanliga kommentarer från användarna:

 Fjärrstyrd truck 
 + “Man får bort vibrationer och kommer bort från buller.” 
 + “Ger bättre överblick runt trucken, godset och den omgivande miljön.” 
 + “Ökar avståndet mellan föraren och godset, minskar risken för klämskador.” 
 - “Kan tappa bort fjärrkontrollen.”

 Fjärstyrd truck med sladd
 + “Förhindar att man tappar bort kontrollen.” 
 - “Sladden kommer vara i vägen och minska räckvidden.”

 Truck med fast styrarm och fjärrkontroll
 + “Styrarmen kan användas för att kunna skjuta på vid behov.”

 Truck	med	flyttbar	styrarm
 + “Förbättrad ergonomi genom ökade inställningsmöjligheter.”

 Truck med fast styrarm utan fjärrkontroll
 +/- “Liknar dagens lösning.”
 - “Styrarmen måste vara nere vid körning annars går nödstoppen i, man blir  
 själv i vägen.”

 Truck	med	uppfällbar	ståplatta,	sidostöd	och	flyttbar	gasspak
 + “Gasspaken tar mindre plats än en styrarm.” 
 + “Förbättrad ergonomi genom ökade inställningsmöjligheter.”
 - “Står för oskyddad.”

 Truck med uppfällbar ståplatta, sidostöd och fast styrarm
 +/- “Liknar dagens ledtruck.”
 - “Man står för oskyddad.”

 Truck med elkabel (utan batteri)
 + “Blir extra liten och smidig.” 
 + “Batterier behövs inte.” 
 - “Sladden kommer vara i vägen.” 
 - “Minskar räckvidden, kommer inte fungera i vårt arbete.”

 Truck där batterierna laddas med trådlös induktionsladdning
 + “Mindre batteri behövs.” 
 + “Kan laddas på lastbilsflaket.”
 - “Kostnad.”
 - “Brandrisk?”
 + “Spetsiga gafflar gör trucken smidigare.” 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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UTVÄRDERING
En radiostyrd bil köptes in. Volymen av en EUR-last-
pall byggdes upp. Detta koncept användes sedan 
för att utvärdera och få en känsla för hur fjärr- 
styrningen upplevdes. 

För att skapa en realistisk kontext byggdes en miljö 
upp som liknar den som lastbilschaufförer kommer i 
kontakt med.

Starten på testbanan symboliserar bakavlyften på 
lastbilen. En tröskel  som behöver passeras är utlagd 
i banan. Sikten är delvis begränsad. Det finns trånga 
passager som behöver passeras. Godsmottagnin-
gen symboliseras av att en EUR-lastpall behöver 
placeras mellan två andra EUR-lastpallar.

Vid utvärderingen bads deltagarna att föreställa 
sig att volymen av EUR-lastpallen ar 1000 kg och att 
lastpallen behövde transporteras från lastbilen till 
godsmottagningen.

Under utvärderingen fick deltagarna berätta om 
sina upplevelser.
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UTVÄRDERING
KONCEPT 1. FJÄRRSTYRNING

       Det skulle vara jäkligt roligt med fjärrstyrning. Fy 
fasen vad smidig man skulle bli. Man skulle kunna 
stå en bit ifrån bakgavellyften och få en bättre 
överblick över omgivningen, trucken och godset. 
Dessutom skulle man få bort den manuella  hanter-
ingen, säger Johan

Idag går man hela tiden på utkanten på bakgav-
ellyften. Om det var fjärrstyrning så slipper man risk-
era att ramla ner från bakgavellyften. Att ha koll på  
omgivningen är väldigt viktigt. Speciellt viktigt inne i 
stan. Det skulle man kunna få tack vare fjärr- 
styrningen, säger Johan.

Många kunder väljer halvpallar och dessa pallarna 
är ofta höga och vingliga. En sån pall kan man ha 
ihjäl sig på om man behöver tvärnita, säger Johan.

Jag tror inte att precisionen kommer vara sämre 
än med styrarmen. Med fjärrstyrningen skulle man 
komma bort från buller och vibrationer, säger 
Johan.

Idag ryms man inte själv på lastbilsflaket, så 
det skulle bli mycket smidigare även vid trånga 
godsmottagningar. Man kan ställa sig där det är 
lämpligast så att man slipper göra illa sig, säger 
Johan. 

Riskerna kommer absolut minska och definitivt inte 
öka med fjärrstyrning. Med bra teknik och med 
fjärrstyrning skulle vårt jobb bli betydligt mycket 
smidigare och säkrare, säger Johan.

KONCEPT 2. ELTRUCK MED STYRARM

       Det ultimata skulle vara fjärrstyrning med styr-
arm för att kunna ge en knuff på lasten om trucken 
skulle fastna, säger Johan.

1.

2.

”

”
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Anton
Student

”Fjärrstyrningen är lättare att styra med. 
Det är riktigt skoj. Det känns avslappnat 
och inte alls tungt. Eltrucken med styrar-
men upplevs klumpig pga av styrarmen. 
Det blev mycket vridning och mer fysiskt, 
men jag gillar radiostyrningen bättre. Det 
är positivt att komma ifrån pallen efter-

som man får en bättre översikt. Nackdel-
en med fjärrstyrningen är att man kanske 

lätt kan tappa bort kontrollen.” 

Lina  
Student

”Eltrucken med styrarm tar mer yta och 
man är tvingad att vara nära trucken. 

Jag tycker att fjärrstyrningen är roligare. 
Jag tyckte det  är svårt när man inte 
står bakom trucken. Det kan ta tid in-

nan man vänjer sig. Annars tror jag inte 
att det finns några problem med fjärr-

styrningen.”

Janne
Student

”Jag tycker att fjärrstyrningen är en bra idé. Det är roligt att köra. 
Man får även en bättre överblick och man får en stor möjlighet 

att vara nära eller längre ifrån trucken. Den fjärrstyrda trucken är 
mycket smidigare i trånga utrymmen än koncept 2. Andra gån-
gen jag körde gick det mycket snabbare. Eltrucken med styrar-
men gör att man själv är i vägen i trånga utrymmen, så jag gillar 

fjärrstyrningen.” 
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Simon 
Student

“Fjärrstyrningen är lättare att köra än vad jag 
trodde. Det är väldigt lätt och smidigt att svänga. 
Man kan förflytta sig så att man får bra sikt. Tack 
vare överblicken känns det tryggt och säkert. Fram 
och back på kontrollen är inget problem tack 
vare TV-spelsvana. Desto finkänsligare kontrollen är 
av gas och styrning, desto bättre kontroll kommer 
man att ha. Det kommer att kännas ännu bättre 
och ge större kontroll. Jag tror att man klarar sig 
bra med fjärrstyrning.“

“Eltrucken med styrarm gav bra feedback pga. 
styrarmen, men den är mycket klumpigare efter-
som styrstången gör att man själv kommer i
vägen.“
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Placeringen av truckens drivhjul är viktig för stabili-
teten, men hjulen får inte sticka ut utanför gaffelns 
bredd. Samtidigt behöver hjulen kunna vridas 90 
grader för styrningens skull.

Genom att hålla ihop hjulen så blir konstruktionen för 
styrningen enklare. Trucken blir inte riktigt lika stabil 
som om man placerar drivhjulen längre ifrån varan-
dra. Bedömningen är att det ändå inte påverkar 
stabiliteten så mycket.
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TRE KONCEPT
Tre olika koncept på fjärrkontroller togs fram.

Syftet var att få en känsla för volymen och förstå vilka 
funktioner som behövs på fjärrkontrollen.

Syftet var också att få en förståelse för hur man vill 
bära och hantera fjärrkontrollen.

Koncept A har ett band så att fjärrkontrollen kan 
bäras runt nacken.

Koncept B är lite mindre, men högre än koncept A 
och C.

Koncept C är minst och har ett bältesclip på bak-
sidan.
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Johan
Student

”Koncept A är för stor och klumpig. 
När man har bandet runt nacken 
så kan kontrollen dingla och slå 

emot saker. Jag gillar C bäst. Den 
har en bra storlek som är smidig. 
Det skulle vara bra med större 

knappar. Gas och styrning borde 
vara separat.

Peter
Student

”Jag gillar Koncept C bäst och det 
är inget problem heller att använ-
da handskar. Det känns dumt att 

göra kontrollen större än 
nödvändigt. Jag vet inte om gas 
och styrning ska vara på samma 

joystick. Det är något som behöver 
testas.

Erik
Student

”Koncept A känns lite stor.Jag 
tycker att koncept C har bättre 
storlek än koncept B. Jag gillar 

även bältesklippet på baksidan av 
kontrollen. Man skulle kunna lägga 
kontrollen på trucken när man är 

klar. Jag tycker att gas och styrning 
borde vara på samma joystick, det 

blir mer synkat.

Tove
Student

”Kontroll A är för stor och jag gil-
lar inte bandet runt nacken, som 
kommer ge tryck. Koncept C är 
liten och smidig, bara man inte 

tappar bort kontrollen. Koncept B 
är lite för stor så jag gillar koncept 

C bäst. Den fungerar bra även 
med handskar. Jag vill ha gas och 

styrning på samma spak.

110 111



Jon
Student

”Koncept A är för stor och klum-
pig. Koncept B känns bäst i sin 

volym. Koncept C är lite för litet. 
Känns för mycket radiostyrdbil-

kontroll. Tutan borde andra sidan 
vid gasen. Jag tror på gas och 

styrning i samma joystick.

Anton 
Student

”Koncept A är för stor och även B är 
för stora. Koncept C har bättre storlek 

men är på gränsen för att vara för 
stor. Jag gillar klippet på baksidan så 
att man kan placera kontrollen på sig 
själv. Jag vill inte ha gas och styrning 

på samma joystick.

Majja
Student

”Koncept A är för stor. Jag skulle vilja ha displayen högre upp 
för bättre kontroll. Koncept B känns lite för tjock. Bandet dinglar 

omkring i koncept A. Det är jobbigt för nacken. Koncept C känns 
som en TV-spelskontroll men det behöver inte vara negativt. Den 
är liten och smidig, och är lätt att ta med sig. Det är inga prob-

lem att ha handskar på sig.
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Johan
Lastbilschaufför

”Koncept A är alldeles för stor. Koncept C har en storlek som jag tror 
mycket på. Den får inte vara större. Allt som bidrar till att minska stor-
leken är bra. Det är en förutsättning för att man ska vilja ha den på 

sig. Man ska kunna hänga den i kragen eller i fickan. Den får inte kän-
nas som en tegelsten.”

“Det är bra om man kan hålla isär gas och styrning. Annars är det lätt 
att förivra sig. Det är bra om spakarna inte sitter för nära.”

“Viktigt att kvalitén är hög i varenda liten detalj. Det här otroligt högt 
slitage när man är där ute och jobbar. “

“Det är rätt att ha nödstoppen på mitten. Den behöver vara stor och 
lätt att komma åt. Då är det brådis. Tutan kan man ha på sidan.”
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SAMMANFATTNING
Under utvärderingsfasen bekräftade Johan att researchfasen var korrekt. Även vissa 
delar fördjupades. Vid besöket på Linde diskuterades identifierade problem och möj-
liga tekniska lösningar.

Därefter utvärderades flera olika förslag på koncept med åtta lastbilschaufförer på 
GTS. Konceptidéerna och deras för- och nackdelar diskuterades. Vid prioriteringen av 
olika faktorer som gjordes av lastbilschaufförerna på GTS så kom det fram att buller 
och vibrationer upplevs som det största problemet. Några chaufförer tyckte det var 
svårt att prioritera eftersom alla faktorer upplevdes viktiga.

Baserat på identifierade prioriteringar togs två mock-ups fram bestående av en 
helt fjärrstyrd truck och en elektrisk truck med styrarm. En miljö byggdes upp som så 
mycket som möjligt försökte efterlikna de förhållanden som finns under lossning av 
gods. Den fjärrstyrda trucken upplevdes väldigt smidig. Lastbilschauffören Johan blev 
entusiastisk.

Johan uttryckte en önskan om att kombinera fjärrstyrningen med en fast styrarm för 
att vid behov kunna skjuta på. Detta diskuterades med min handledare. Slutsatsen är 
att en extra styrarm inte behövs därför att en eldriven truck är så mycket starkare än 
en människa.

Eftersom utvärderingen av fjärrstyrningen upplevdes så positiv så gick arbetet vidare 
med att ta fram tre mock-ups av fjärrkontrollen. Den minsta kontrollen var överlägset 
populärast bland  alla pga. att den upplevdes så liten och smidig. Bältesclipset på 
fjärrkontrollen gör att den kan placeras lite var som helst på kroppen.

Däremot rådde det delade meningar om gas och styrning bör separeras eller kom-
bineras i en och samma spak. Här gick meningarna isär. Jag beslutade mig för att 
separera gas och styrning. Min och Johans bedömning är att detta ökar säkerheten. 

Slutsatsen är det fjärrstyrda konceptet kommer att lösa samtliga av de faktorer som 
lastbilschaufförer anser är viktiga, dvs att

• den manuella hanteringen tas bort,
• risken för fall- och klämskador minskar,
• vibrationer försvinner helt, 
• bullret minskas, och
• översikten över omgivningen, trucken och godset förbättras.

       En fjärrstyrd produkt skulle vara optimalt. Riskerna kommer definitivt inte att öka 
med fjärrstyrningen, säger Johan.”
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FORM INLEDNING
Tre mood boards togs fram med tre olika fokus: robust, stabilt och dynamiskt. 

Skisser togs fram som förmedlar dessa värden på olika sätt.

Dessa skisser utvärderades tillsammans med elever för att höra vad som känns robust, 
stabilt och dynamiskt.
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ROBUST
- Tålig
- Rejäl
- Oöm
- Kraftig
- Driftig

Jag vill att gaffeltrucken känns robust i den tuffa miljö 
som den kommer att befinna sig i. Det ska kännas 
att trucken tål rejäla stötar och tuffa tag. Trucken ska 
upplevas tålig.

Genom att ha en mörk underdel som sticker ut från 
det röda gör att trucken känns kraftigare och mer 
tålig. Den mörka delen är rejäl och klarar av att ta 
den hårdaste smällen.
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STABILT
- Stadig
- Jämvikt
- Hållfast

Genom att ha en mörk underdel på trucken så ges 
intrycket av att tyngdpunkten är lägre och på sätt 
förmedlas en stabilare känsla.

En bredare bas och smalare topp ger en känsla av 
stabilitet.

Symmetri ger en känsla av balans och jämvikt.

En kraftig underdel förmedlar en hållfast känsla.
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DYNAMISKT
- Rörlig
- Aktiv
- Driftig

Mjuka svepande linjer som har riktning förmedlar 
rörelse och en aktiv känsla.

Mjuka övergångar mellan olika ytor ger dynamik.
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UTVÄRDERING
Utvärdering av skisser tillsammans med elever för att 
höra vad som känns robust, stabilt och dynamiskt.

När något sticker ut, t.ex. underdelen på trucken, så 
ger det en robust känsla.

När hjulen täcks upplever man att man kommer 
närmare marken. Dessutom skyddas däcken, som 
uppfattas som ömtåliga.

En mörk underdel som är kraftigt ger också en stabil-
are känsla genom att man ger intrycket av låg 
tyngdpunkt.
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SAMMANFATTNING
Från mina skisser har jag valt ut de delar som uttrycker de känslor som jag vill att min 
truck ska förmedla. 

Det viktigaste är att trucken känns robust utan att vara klumpig.

Trucken behöver upplevas vara pålitlig, dvs. att den klarar av att utsättas för de på-
frestningar som finns i den miljö som den ska används i.

Samtidigt behöver trucken kännas smidig eftersom den kommer att användas i 
trånga utrymmen.

Den största delen av gafflarna är svarta för att ge en låg profil.

Med röda gaffelspetsar ökas kontrasten mot underlaget. Det är inte bara snyggt 
utan också funktionellt. Vid precisionskörning behöver man ha fokus på gafflarna 
och gaffelspetsarna.
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RESULTAT INLEDNING
Projektet har resulterat i en slutlig designmodell och en rapport (detta dokument) 
där  research, analys, genererade idéer, och utvärderade designkoncept har doku-
menterats.

Huvudslutsatsen från projektet är att buller, vibrationer och den tunga manuella han-
teringen behöver minimeras.

Utvärderingen av olika designkoncept under projektet ledde fram till en slutmodell 
bestående av en elektrisk truck som är fjärrstyrd.

Produktens slutliga utformning kommer att:

• ta bort den manuella hanteringen,
• ta bort risken för fall- och klämskador,
• ta bort vibrationer, 
• minska buller, och
• ge bättre översikt över omgivningen, trucken och godset.

      En fjärrstyrd produkt skulle vara optimalt. Riskerna kommer definitivt inte att öka 
med fjärrstyrningen”, säger Johan som är distributionsförare.

En jämförande SWOT-analys har gjorts där den nya trucken jämförs med den befint-
liga palltrucken.

Tillverkning, konstruktion och materialval diskuteras.

”
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OBS! Gaffelspetsarna är markerade i Linde röd färg för att ge mer kontrast mot 
underlaget. Dessutom ger det mer uppmärksamhet. Detta skulle kunna vara ett 
nytt design-element i Lindes truckar. Den återkommande Linde röda färgen ger 
dessutom en helhetskänsla.
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“Med fjärrstyrning så slipper 
man riskera att ramla ner 
från bakgavellyften,” säger 
Johan.

“Man kan ställa sig där det är lämplig-
ast så att man slipper göra illa sig,” 
säger Johan.

“Idag går man hela tiden 
på utkanten på bakgavel-
lyften. Ett felsteg och man 
får ont,” säger Johan.

”Man småklämmer sig och stöter till föremål 
hela tiden. Främst är armbågar och händer 
utsatta,” säger Johan.

“Det är väldigt bullrigt idag,  skulle 
man komma 5 meter ifrån så blir det 
en helt annan sak,” säger Staffan. ”Jag har fått ett tinnitus-liknande sus i örat 

som jag har fått av arbetet, säger Johan.

Johan brukar ha ett 40-tal stopp under en dag. 
En pall kan väga över 1000 kg, vilket innebär 
mycket tung manuell hantering med hjälp av 
en palltruck.

“Lossningen kan ske var som helst. Ofta saknas 
en riktig godsmottagning,” säger Johan.

“Riskerna kommer absolut minska och definitivt inte öka med fjärrstyrning. Med bra teknik och 
med fjärrstyrning skulle vårt jobb bli betydligt mycket smidigare och säkrare,” säger Johan.

Man skulle få en bättre överblick över 
omgivningen, trucken och godset,” 
säger Johan.

1000 KG

800 KG800 KG

1000 KG

1000 KG

“Att ha koll på omgivningen är väldigt viktigt. 
Speciellt viktigt inne i stan,” säger Johan.

SCENARIO - TODAY/ TOMORROW

“Det skulle vara jäkligt roligt med 
fjärrstyrning. Fy fasen vad smidig man 
skulle bli. Dessutom skulle man få bort 
den manuella hanteringen,” säger 
Johan.
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Hot

Styrkor Svagheter

Möjligheter

• Ingen manuell han-
tering

• Bättre översikt
• Minskat buller
• Inga vibrationer
• Inga belastnings-

skador
• Inga klämskador
• Effektiv hantering
• Stark
• Avstånd mellan 

gods och förare

• Mer teknik
• Kräver att laddas
• Batterier ej miljö-

vänliga
• Dyrare tillverkning

• Stor marknad
• Effektivisering
• Bättre arbetsmiljö
• Hög kvalitet
• Inga konkurrenter 

(ny trucktyp)

• Högt pris
• Konkurrenter

Hot

Styrkor Svagheter

Möjligheter

• Hållbar
• Lätt
• Liten
• Billig tillverkning
• Billig i inköp

• Tidskrävande
• Klämrisk
• Hög ljudnivå
• Lätt att göra fel
• Tungt vid start och 

stopp
• Tunga lyft
• Kräver körteknik

• Stor marknad
• Lägre pris (jämfört 

med eltruck)
• Hög kvalitet

• Tidspress
• Klämskador
• Hörselskador
• Belastningsskador
• Konkurrenter

SWOT - DAGENS PALLTRUCK SWOT - SLUTLIGA KONCEPTET 
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TILLVERKNING, KONSTRUKTION & MATERIALVAL
Truck: 

• Truckens underdel är en bärande konstruktion och pressgjuts i metall. Vid större 
serier, över ca 1000 st, är pressgjutning av chassit att föredra jämfört med sand-
gjutning. Pressgjutning ger dessutom exaktare mått och bättre ytfinish. Underdel-
en skyddar även hjulen mot stötar.

• Truckens sidor tillverkas av pressad plåt. Plåt är lämpligare att använda än plast 
med tanke på miljön trucken befinner sig i. Sidorna är svetsade.

• Bakluckan är öppningsbar med hjälp av ett fast svetsat gångjärn. Detta underlät-
tar service och underhåll. Det finns ett tydligt handtag på nederdelen av luckan.

• Gafflarna tillverkas i pressad plåt. Initialt kan tillverkningen göras med hjälp av 
Quintuspressning. Plåten pressas då under högt tryck i olja mot en gummiduk. Det 
håller kostnaderna nere.

• Max hastighet 10 km/h (lite snabbare än gånghastighet).
• Lyftkapacitet 1200 kg.
• Gafflarna höjs och sänks med en elskruv. Sitter i ryggen på gaffeln. En elskruv är 

billigare och kräver mindre plats än hydraulik. Lyftkraften är begränsad till 1500 
kg, men det är fullt tillräckligt i denna tillämpning.

• Batterierna är av nickel-metallhydrid (NiMH). Dessa väger mindre än blybatterier 
och klarar många upp- och urladdningar. Ingen knallgas bildas vid laddning. 
Laddningen sker med elkabel i ett vanligt eluttag.

• Nivån på batteriladdningen visas med LED-lampor.
• En nödstopp sitter högst upp på trucken. Används också som strömbrytare.
• Två drivhjul med en elektrisk navmotor i varje. Detta ökar framkomligheten. Motor 

i hjulnavet gör trucken mindre och smidigare.
• Däcken är solida gummidäck. Solida däck är stabilare än däck med luft.
• Antikollisionsljus som blinkar när trucken är i drift.

Fjärrkontroll: 

Fjärrkontrollen formsprutas i ABS som ger ett formbart, väder- och stöttåligt skal.  

• Styrningen med joystick.
• Gaspådrag med vippa.
• Gaffellyft görs med vippa.
• Tuta med knapp.
• Nödstopp med knapp (upphöjd, funktionell hierarki)
• Nivån på batteriladdningen visas med LED-lampor (som på trucken).
• Bältesclips på baksidan.
• Antenn.
• Anslutningshål för laddare.
• Laddningsbara NiMH AA-batterier. 

OBS! Ingen display finns på trucken eller fjärrkontrollen. Syftet är att föraren ska ha 
fokus på sin arbetsuppgift istället för på en display. Dessutom utsätts trucken och 
fjärrkontrollen för hårt slitage vilket kan skada displayen.
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SAMMANFATTNING
I det slutliga konceptet har den manuella hanteringen helt tagits bort vilket minskar 
risken för belastnings- och klämskador. Genom fjärrstyrningen så går det att stå en 
bit ifrån trucken när man kör, vilket ger bättre översikt kring trucken, godset och 
omgivningen. En bättre översikt minskar risken för påkörning och kollisioner. Det gör 
det också lättare att hantera trucken i trånga utrymmen. 

Ytterligare en fördel med att se till så att det finns ett avstånd mellan trucken och 
föraren är att man inte behöver befinna sig på bakavlyften tillsammans med godset. 
Risken att falla försvinner helt. Risken att snubbla eller halka minskar eftersom man 
kan stå still när man kör. Det är en också en stor fördel att inte behöva befinna sig 
i direkt närhet till godset i godsmottagningen där det kan vara trångt. Det gör att 
man inte riskerar att klämma sig. Dessutom eliminerar fjärrstyrningen vibrationer. Bull-
ret minskas genom att man kan stå en bit ifrån trucken när man kör.

Nackdelen med det nya konceptet är att det innehåller mer teknik. Det gör trucken 
dyrare. Det finns också mer som kan gå sönder. En annan nackdel är att det kan ta 
tid att lära sig hantera fjärrstyrningen. Föraren har fortfarande ansvar för att hantera 
trucken på ett säkert sätt.

Som formspråk har jag valt att använda design-element som kännetecknar Lindes 
truckar, t.ex. genom att använda glansig Linde röd på sidorna och göra bakluckan 
mattsvart. Gafflarna är mattsvarta medan gaffelspetsarna är Linde röda. Detta är 
både funktionellt och snyggt. Linde loggan är vit och är placerad på den mattsvar-
ta bakluckan. Jag använder också en mjuk övergång innan split line, vilket ger ett 
mjukare intryck. Genom att underdelen sticker ut en bit så skyddas både hjulen och 
trucksidorna. Det gör att den röda lacken inte skadas lika lätt, vilket gör att trucken 
kommer att kännas fräschare längre och därmed förmedla känslan av kvalitet.

158



REFLEKTION Syftet med detta avsnitt är att göra en slutreflektion över hela arbetet. Samman-
fattningar av mina intryck och slutsatser kring varje fas i designarbetet finns doku-
menterade i respektive avsnitt i denna rapport.

Jag känner stark för frågor kring arbetsmiljö. Det finns väldigt mycket att göra. En 
del risker kan man få bort genom lagar och regler, men arbetsmiljöarbetet be-
höver kompletteras med god design.

En viktig slutsats är att det är viktigt att rätt truck används i rätt miljö. Jag anser att 
det idag saknas en truck som är helt anpassad till lastbilschaufförers behov. Detta 
är ett arbetsmiljöproblem. Arbetet är fysiskt mycket tungt. Buller och vibrationer är 
också ett stort problem. Dessutom utsätts föraren hela tiden för skaderisker, som 
t.ex. att falla ner från bakgavellyften, att halka eller snubbla, att bli påkörd, eller 
att komma i kläm när palltrucken ska bromsas i trånga godsmottagningar.

Jag har också sett hur arkitekturen påverkar arbetsmiljön och skaderiskerna. De 
terminaler jag har besökt har t.ex. olika planlösningar, vissa bättre än andra. I en 
av terminalerna skapades mycket korsande trafik vid lastportarna. Detta ökar 
risken för kollisioner.

I stadsmiljön saknas genomtänkta lastzoner vilket försvårar distributionsförarens 
arbete. Under en av mina fältstudier så skedde faktiskt en kollison där en dam 
försökte smita emellan och blev påkörd. Som tur är blev hon inte skadad. Det var 
en incident som möjligen hade kunnat undvikas om trucken hade varit fjärrstyrd 
därför att då hade föraren kunnat ha haft en bättre överblick över trucken och 
omgivningen.

Jag har lagt ner mycket tid på research-delen. Det är dels för att jag tycker att 
det var rolig, men jag ansåg också att det var mycket viktigt att göra egna ob-
servationer. I efterhand kan jag se att jag endast har använt en liten del (kanske 
10%) av allt det som jag fick fram under min research. Jag valde ändå att inte 
begränsa mig för mycket i början av mitt arbete eftersom jag inte ville riskera att 
missa någon viktig information. Jag har verkligen prioriterat värdet av att besöka 
användarna och har varit angelägen om att vara intresserad, ställa frågor och 
observera med egna ögon.

Inför arbetet lade jag ner mycket tid på att hitta samarbetspartners. För mig 
har det varit viktigt att få en så bred förståelse av problemet som möjligt. Jag är 
glad för det ekonomiska stöd som mina två sponsorer har gett mig. Jag är också 
tacksam för alla kontakter jag har haft med användarna under arbetet. Jag har 
mötts av ett stort intresse från alla håll. Jag vill särskilt lyfta fram Johan, som har 
följt hela projektet. Johan lät mig inledningsvis följa med under en av hans arbets-
dagar i Umeå. Han har också vid upprepade tillfällen ställt upp för utvärderingar, 
dels av research-delen, dels för utvärdering av alla de koncept och mock-ups som 
gjorts under projektet. Tack Johan!

För mig har projektet inneburit väldigt mycket arbete. Jag ser att det finns mycket 
mer som man kan göra, men har under de sista veckorna fokuserat på att få ar-
betet klart.

Jag tror mycket på den slutliga designmodellen som har tagits fram. Fjärrstyrning-
en löser många av de problem som jag har identifierat i projektet.
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“Konsekvenserna vad som kan hända med gaffeltruckar och lastbilar är enormt stora, så 
det är värt varenda minut att lägga ner, för att förebygga arbetet som går att göra,” säger 
Per-Arne, Produktionschef, DB Schenker i Umeå.
“En motviktstruck är bättre när det gäller lastning och lossning i enheter. Många gånger har 
man ha behovet av gaffelspridning och förskjutning av gafflar. Sen är det möjligt att ställa 
pallarna på stick för att kunna lossa dom. Om du går in med en vanlig ledstaplare så är 
det ett visst besvär att inte kunna ta pallarna på kortsidan. Har du den minsta förskjutning 
i lasten, så är det rätt knivigt när du ska gå in med gafflarna under men även över för att 
kunna lossa. Men däremot säger reglerna att vi ska använda oss av staplare eller ledtruckar 
primärt för att vikten i enheten är ett problem med motviktstruckarna. Speciellt om man har 
trailer och dom är bara ställda på benen. Risken är att trailern välter när man går över rygg-
punkten. Det är en avvägning. DHL jobbar aktivt för att tillhandahålla ledstaplare i enheten 
för säkerheten. När enheten är lastad med en motviktstruck, så är det svårt att lossa med en 
annan truck,” säger Susann, Platschef, DHL i Umeå.
“I en motviktstruck har du ramen och taket som skydd om gods faller. Det har du inte på 
samma sätt på staplarna som vi har här. Staplarna har skydd runt benen dvs. en helplåtad 
vägg. Sen har vi även en fjädrande fotplatta samt dödmansgrepp som gör att det inte går 
att köra om man inte står på plattan. Det är jättebesvärligt men en säkerhetsaspekt. Död-
mansgreppet är inte alls populärt på något sätt, dels så andvänder vi staplare när vi töm-
mer paketburar och då vill man helatiden ha upp gafflarna. Då behöver man hela tiden 
går runt och ställa dig på plattan när du ska höja men sänka går bra. Sen en minsta vikt för-
skjutning i kroppen eller du vill underlätta din körställning för att kunna få så ”körergonomisk” 
ställning som möjligt och då får du fel belastning på plattan och då slutar trucken att driva 
och då blir det tvärstopp,” säger Mats som är superviser och har ansvaret för terminalen och 
den administrativa personalen på DHL i Umeå.
“DHLs röda pallar har ingen mittkloss och det gör att pallen får mage. Då klibbar gafflarna 
fast i pallen då man vill frigöra trucken. Det räcker att man håller emot med en fot. Det är 
klart att det är en säkerhetsaspekt. Man ska stå på trucken och köra men om du inte blir 
kvitt godset. Säkerheten är en sak och det praktiska något annat,” säger Mats.
“Vi har haft en del inkörnings problem med våra truckar. Bland annat förväntade man sig 
att stativet skulle sätta sig över tid. Först fastnade pallarna på gafflarna och det var inte 
bara DHLs egna pallar utan även EURO-pallar. Någon av gafflarna var lite för breda som 
gör att pallarna fastnar i bredd. Det är små egenheter som inte får förekomma men det gör 
det och irriterar ju. Truckarna går lite olika så man får passa sig vilken truck man ställer sig 
på. Någon går snabbare, någon har betydligt stummare fotplatta och såna delar påverkar 
mycket,” säger Mats.
“Ergonomimässigt för mig så har jag jättestora problem att svänga i en ståtruck. Jag är så 
lång och måste gå ner så lågt att nödstoppen riskerar att ansättas. Är du kort ska du ha en 
truck som är anpassad för dig som har den längden och om du är lång ska du ha upp styr-
reglaget för att få en bättre arbetsmiljö,” säger Mats. 

       

“Däcken som sitter på truckarna tål inte ens vatten. Om det är ett hårt underlag som 
plywood, betong eller plåt så slirar trucken bara. Ibland kommer man ikontakt med grus, 
trasiga kattsandspåsar eller smuts och då fastnar man.
 Det finns regndäck till truckarna, som gör att man kan köra på andra ytor. Här ute på 
våra fina och släta betonggolv är det klockrent när det är bra väder, men om det blir det 
minsta blött så står trucken och slirar och då kan det bli farligt. Regn-däcken går hårdare 
mot ytan och det blir mer ljud kring däcken. När man får en skada på däcken så får du 
en guppande effekt, så de är jättekänsliga,” säger Mats.
“Bra däck och bra textur är avgörande för att man inte ska köra fast och stor tyngd på 
drivhjulen mot underlaget är nödvändigt. (Stor friktion mot underlaget.) Kanske kan man 
sätta på vinterdäck under vintern. Däcken behöver vara större än vad de är idag. Efter-
som dagens däck är små och har texturen som hockeypuckar, så det är klart att dom kör 
fast,” säger Staffan, skyddsombud och lastbilschaufför, DHL Åkeri.
“Lindes motviktstruckar är riktigt bra, men ståtruckarna är för vingliga att köra,” säger 
Anders, lastbilschaufför på Milles Åkeri.
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OM MIG Som industridesigner vill jag förbättra människors arbetsmiljö genom god design.

Jag har själv arbetat som lastbilschaufför under två år. Jag har också arbetat som 
truckförare under flera somrar. Min bakgrund som lastbilschaufför och truckförare 
har inspirerat mig i detta projekt. 

Mitt mål som industridesigner är att på ett bra sätt kombinera ekonomiska, tekniska 
och funktionella krav så att inte minst användarna själva blir nöjda. Det handlar om 
att kunna lyssna på användarna, prova sig fram, och att kunna motivera sina val. 
God kommunikation är mycket viktigt och att kunna kommunicera visuellt är till stor 
hjälp. Det ökar förståelsen och minskar risken för missförstånd.

Eric Höglund
eric@hoeglund.nu

+46 (0) 70 676 09 84
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