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Sammanfattning 
Ålö AB utvecklar och tillverkar frontlastare inom lantbruksmaskinbranschen. Ålö Sverige har sitt 
huvudkontor i Umeå och sin produktion av lastare i Brännland, Umeå. År 2010 lanserade företaget ett 
nytt lastarsystem till deras frontlastare som heter Loader Control System, LCS. Med detta system kom 
bland annat en tumstyrd joystick för manövrering av frontlastaren. Infästningen till denna joystick 
bygger på en styv och böjbar stång som kallas för svanhals. Ålö AB levererar den flexibla svanhalsen i 
tre olika längder: 150 mm, 300 mm och 350 mm. Efter att traktorn har varit i drift ett tag brukar 
styvheten avta i svanhalsen, speciellt för de två längre modellerna. Detta resulterar i att joysticken inte 
hålls i det önskade läget och att hela modulen börjar glappa. Orsakerna till glappet bygger på 
maskinförarens justeringar, vibrationer orsakade av maskinen och det, ibland, ojämna vägunderlaget. 
 
Genom att felsöka svanhalsen samtidigt som en undersökning av marknadens utbud av nya koncept 
görs, är målet att ta fram nya lösningsförslag på infästningar till joysticken. Då joysticken ska fungera 
i flera olika traktormodeller med olika mycket utrustning i hytten är det viktigt att koncepten har 
liknande, flexibla egenskaper som svanhalsen har. Arbetet ses som en förundersökning och 
lägeskontroll om huruvida en ny lösning behövs eller inte, varför inga prototyper kommer att tas fram. 
 
Från felsökningen av svanhalsen och lägeskontrollen på marknaden visade det sig att den befintliga 
svanhalsen var att föredra. De dokumenterade reklamationer och statistiken kring hur många produkter 
som distribuerats och sålts som reservdelar sedan lanseringen visade att problemet inte var stort nog 
för att ett nytt koncept krävs. För att undvika utmattningsskadorna på svanhalsen är det mest optimala 
att använda sig av den kortaste varianten om hyttens interiör tillåter det. Detta för den kraftpåläggning 
som medförs av de två längre varianternas hävarmar ska undvikas. Ytterligare en lösning är att 
kombinera svanhalsen med en slags kulled som tidigare ibland använts. Med kulleden fås möjligheten 
att göra grovinställningar av infästningen medan svanhalsen finjusteras efter förarens tycke. Samtidigt 
ges möjligheter att flytta undan hela modulen när den inte används utan att svanhalsens form behöver 
ändras.  
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Summary 
Ålö AB produce and develop front end loaders for tractors in the agriculture industry. The main office 
for Ålö Sweden is located in Umeå and the production is placed in Brännland, Umeå. Year 2010 the 
company launched a new kind of loader system called Loader Control System, LCS. One new product 
was a joystick which is controlled by the thumb. The attachment for the joystick is based on a stiff and 
bendable rod, called gooseneck. The flexible Gooseneck is delivered in three different lengths: 150 
mm, 300 mm, and 350 mm.  Based on statistics the rigidity in the joystick attachment can wear out 
after the machine has been operated for a while. Especially for the two longer gooseneck models. It is 
caused by drivers adjustments, vibrations from the machine, and the uneven road surface. 
 
By diagnosing the gooseneck, and a market survey, the goal is to find new solutions for the joystick 
attachment. It is important that concepts fullfill the same flexible characteristics as the gooseneck. This 
because the joystick is supposed to fit in to different tractor models with different interiors. The task is 
to investigate the need of a new concept for the joystick attachment, therefore there will be no 
prototypes.  
 
The result from the diagnose and the survey showed that the existing gooseneck is still the preferred 
solution. Documented complaints and statistics about how many parts that had been distributed and 
selled as spare parts since the launch, showed that there was no need for a new concept. By using the 
shortest gooseneck model when the interior of the tractor allows it, future fatigue damages could be 
reduced. With the two longer models there will be a longer lever which makes the force application 
bigger on the attachment. An other solution is to combine the gooseneck with a ball joint, which 
sometimes has been used. The ball joint comes abilities to make rough adjustments for the attachment, 
and opportunites to remove the joystick bracket when other tools are being used. These options let the 
gooseneck remain in its position and therefore avoid unnecessary adjustments. 
 
  



iv 
 

Innehållsförteckning 

	
Förord ....................................................................................................................................................... i	
Sammanfattning ....................................................................................................................................... ii	
Summary ................................................................................................................................................. iii	
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1	

1.1 Företagspresentation ...................................................................................................................... 1	
1.2 Bakgrund ........................................................................................................................................ 1	
1.3 Syfte och problemställning ............................................................................................................ 2	
1.4 Mål ................................................................................................................................................. 2	

1.4.1 Övergripande mål ................................................................................................................... 2	
1.4.2 Delmål ..................................................................................................................................... 2	

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2	
2. Teori ..................................................................................................................................................... 3	

2.1 Friktion .......................................................................................................................................... 3	
2.2 Materialutmattning och nötning .................................................................................................... 3	
2.3 Svanhals ......................................................................................................................................... 4	
2.4 Kulled ............................................................................................................................................ 5	

3. Arbetsmetod ......................................................................................................................................... 6	
3.1 Projektplan ..................................................................................................................................... 6	

3.1.1 SWOT-analys ......................................................................................................................... 6	
3.2 Nulägesanalys ................................................................................................................................ 6	
3.3 Omvärldsbevakning ....................................................................................................................... 6	
3.4 Skissförslag .................................................................................................................................... 6	
3.5 Litteraturstudie ............................................................................................................................... 6	
3.6 Utvärdering av lösningar ............................................................................................................... 6	

4. Genomförande ..................................................................................................................................... 7	
4.1 Felsökning ...................................................................................................................................... 7	
4.2 Undersökning av marknadens utbud ............................................................................................. 7	

4.2.1 Internetsökning ....................................................................................................................... 7	
4.2.2 Befintlig lösning ..................................................................................................................... 7	
4.2.3 Företagsbesök ......................................................................................................................... 7	

4.3 Skissförslag .................................................................................................................................... 7	
4.4 Utvärdering av koncept som stämmer överens med kravspecifikation ......................................... 8	

5. Resultat ................................................................................................................................................ 9	
5.1 Felsökning ...................................................................................................................................... 9	
5.2 Undersökning av marknadens utbud ........................................................................................... 11	

5.2.1 Internetsökning ..................................................................................................................... 11	



v 
  

5.2.2 Befintlig lösning ................................................................................................................... 11	
5.2.3 Företagsbesök ....................................................................................................................... 13	
Ortman, Dometic och CAMOS ..................................................................................................... 13	
Zirkona Sweden AB ...................................................................................................................... 14	

5.3 Skissförslag .................................................................................................................................. 14	
5.4 Utvärdering av koncept som stämmer överens med kravspecifikation ....................................... 16	

5.4.1 Svanhals ................................................................................................................................ 16	
5.4.2 Kulled ................................................................................................................................... 16	
5.4.3 Kombination av svanhals och kulled .................................................................................... 16	

6. Diskussion och slutsats ...................................................................................................................... 18	
6.1 Diskussion .................................................................................................................................... 18	

6.1.1 Utvärdering av koncepten ..................................................................................................... 18	
6.1.2 Felsökning ............................................................................................................................. 18	
6.1.3 Undersökning av marknadens utbud .................................................................................... 18	
6.1.4 Arbetet ur ett samhälleligt perspektiv ................................................................................... 20	

6.2 Egna åsikter kring arbetet ............................................................................................................ 20	
6.3 Måluppföljning ............................................................................................................................ 20	

Referenser .............................................................................................................................................. 22	
Muntliga källor och emailkontakter ................................................................................................... 22	

Bilaga 1 ...................................................................................................................................................... 	
Bilaga 2 ...................................................................................................................................................... 	
Bilaga 3 ...................................................................................................................................................... 	
Bilaga 4 ...................................................................................................................................................... 	
Bilaga 5 ...................................................................................................................................................... 	



1 
 

1. Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet, dess syfte och mål, samt avgränsningar. Man får även 
ta del av en presentation av företaget. 

1.1 Företagspresentation 
Ålö AB arbetar sedan år 1949 med att utveckla och tillverka frontlastare inom 
lantbruksmaskinbranschen. Varumärkena de levererar är Quicke, Trima och tillhörande redskap till 
dessa som går under namnet Original Implements. Kundnätverket sträckte sig år 2015 över 50 länder 
och cirka 90 procent av den totala produktionen exporterades. 
 
År 2015 sålde Ålö AB omkring 35000 frontlastare och 42000 redskap. Omsättningen det året var cirka 
1900 MSEK. Riskkapitalbolaget Altor står som huvudägare. 
 
Ålö Sverige ansvarar för all försäljning och marknadsföring på den svenska marknaden. 
Huvudkontoret för Ålö Sverige är placerat i Umeå[1]. 

1.2 Bakgrund 
Ålö har en universell modell av joystick för styrning till lastaren och denna finns i två utföranden: 
ElectroDrive och EasyDrive. Joysticken är en del av företagets lansering av deras nya ventilsystem 
som är specifikt för frontlastare. Ventilsystemet heter Loader Control System, LCS, och tillkom år 
2010. Det som särskiljer de två varianterna av joysticks är deras funktionsegenskaper för styrning. 
Joysticken monteras fast i stolen så att den kan följa med föraren under alla arbetsmoment. Halsen för 
joysticken, det som sammanbinder fästet i stolen och själva styrspaken, är en styv, böjbar stång, som 
kallas svanhals. Tack vare de nämnda egenskaperna kan svanhalsen och därmed joysticken anpassas i 
rätt läge för varje förare och traktorhytt. Detta gör joysticken oberoende av variationen av utrymme i 
hytten och hyttens interiör. Figur 1 visar EasyDrive-joysticken med tillhörande svanhals monterad i en 
traktorhytt. 
 

 
Figur 1) Easydrive-joystick med infästning. [2] 
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I vissa traktorer används multifunktionsarmstöd. Som namnet beskriver har den fler funktioner än de 
vanliga varianterna men tar också större plats. Då en Easy- eller ElectroDrive ska monteras i en 
traktorhytt som har ett multifunktionsarmstöd brukar problem uppstå ur ett ergonomiskt perspektiv. 
Joysticken hamnar i vissa modeller i ett obekvämt och opassande läge för föraren och vilket ger en 
besvärlig arbetsmiljö. 
 
Efter att traktorn har varit i drift brukar styvheten försämras i den ledade stången. När föraren flyttar 
joysticken fram och tillbaka påfrestas delarna i den och försvagas. Samtidigt utsätts modulen för 
vibrationer av maskinen och underlaget den kör på. När svanhalsen påverkas av detta uppstår 
materialutmattning och nötning mellan materialen i konstruktionen. Friktionen som möjliggör 
egenskaperna i stången utsätter den samtidigt för nötning, vilket försämrar styvheten och därmed 
positioneringen. 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med projektet är att ta fram nya koncept för infästningen till joystickmodellerna Easy- och 
ElectroDrive som teoretiskt uppfyller kravspecifikationen. Av koncepten ska det eller dem bäst 
fungerande väljas ut och utvärderas. Detta blir en grund för att i ett senare skede ha möjlighet att ta 
fram prototyper och testa dessa traktorer. 
 
Det som eftersträvas är att hitta varianter av infästningar som inte tappar sin positionering och därmed 
försvårar arbetet för maskinföraren. Samtidigt vill en lösning hittas till Easy/ElectroDrive som gör det 
möjligt att montera den i hytter med multifunktionsarmstöd eller liknande utrymmeskrävande delar 
utan att komplikationer uppstår. I och med detta fås en joystickmodul som ökar ergonomin för 
maskinföraren och därmed förbättrar arbetsmiljön. 

1.4 Mål 
Målbeskrivningen är uppdelad i två underrubriker. Det övergripande målet med arbetet förklaras och 
delmålen som utföraren har satt beskrivs. 

1.4.1 Övergripande mål 
De övergripande målen är att presentera resultat av det eller dem framtagna koncept som lämpar sig 
bäst för vidareutveckling och eventuell serietillverkning. Detta görs genom att utgå från vad som 
framkommer av utvärderingen och huruvida kravspecifikationen uppfylls eller inte. Med det 
ovannämnda följer också en lägesuppdatering kring det befintliga konceptet och hur väl det klarar sig 
på marknaden. 

1.4.2 Delmål  
Följande punkter är delmålen för arbetet: 

• Skissa upp förslag på stång till infästning. 
• Hitta koncept som överensstämmer med den satta kravspecifikationen. 
• I mån av tid, rita upp koncept i 3D CAD-modell. 

1.5 Avgränsningar 
Detta projekt ses som en förundersökning och en lägeskontroll. Innehållet i denna rapport omfattar 
undersökning och utvärdering av de lösningar som är lämpliga att ersätta den aktuella infästningen till 
joysticken. I och med detta kommer ingen verklig testning ske och inga prototyper att tas fram. 
 
Arbetet är tidsbegränsat till 10 veckor. 
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2. Teori 
I följande avsnitt ges en utförligare förklaring till de olika koncept som valts ut. Man får en 
beskrivning av deras funktion och uppbyggnad. Vidare förklaras de fysikaliska lagar som utnyttjas i de 
olika lösningarna. 

2.1 Friktion 
Enkelt förklarat kan fenomenet friktion uppstå genom tre olika orsaker: 
 

• De ingående ytorna hakar i varandra genom de ojämnheter som alla ytor har. 
• Adhesion, som är en molekylär vidhäftning mellan två kroppar vid nära kontakt. 
• Kohesion, en inre molekylär sammanhållningskraft av ett och samma material. 

 
Figur 2 beskriver hur friktionskraften (uN) beror på normalkraften (N) på kroppen och att den verkar i 
en riktning som är vinkelrät mot normalkraften. Övriga krafter är dragkraft (F) och kroppens 
tyngdkraft (mg). Friktionskoefficienten (u) varierar bland annat beroende på vilka material det är som 
samverkar. Även faktorer som temperatur och ytornas struktur avgör storleken på 
friktionskoefficienten.  
 

 
Figur 2) Exempel på friktionskraftens påverkan. 

Beroende på arbetsområde utnyttjas olika storlekar på friktionskoefficienten. Bildäcket och 
vägunderlaget måste ha friktion mellan varandra för att fordonet ska kunna röra på sig och en skruv 
behöver friktion för att hållas på plats. Ett kullager vill däremot ha så låg friktion som möjligt för att 
ingen materialnötning ska ske. Detta undviks bland annat genom smörjmedel[3]. 

2.2 Materialutmattning och nötning 
Materialbrott kan uppstå vid hög belastning då den statiska brottgränsen uppnås. Det kan även ske då 
belastningen är mycket lägre, alltså långt under den nämnda gränsen för brott. Varför detta är möjligt 
beror på att lasten varierar med tiden. Denna lastvariation är grunden till materialutmattning. 
 
Ingen detalj är perfekt i sin form och uppbyggnad. Det finns alltid små geometri- och materialfel som 
ojämnheter och föroreningar. När en detalj utsätts för yttre laster uppstår höga 
spänningskoncentrationer i dessa defekter och resultatet blir att mikrosprickor bildas. Stegvis växer 
sprickorna med den varierande lasten och till sist uppstår ett brott. De yttre lasterna kan till exempel 
vara krafter, påtvingade deformationer eller temperaturförändringar[4]. 
 
Nötning definieras som då ytskador med materialförlust sker. Kombinationer av olika kontaktfall och 
samverkande mekanismer kan ge upphov till samma avverkningsprocess av material. Nötning 
kännetecknas av varierande och repeterande belastningar. Därför är utmattningsbrott ett exempel på 
nötning och nötning ett exempel på utmattningsbrott.[5]. 
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2.3 Svanhals 
Den så kallade svanhalsens funktion och konstruktion bygger på två material, oftast två metaller, som i 
samarbete med varandra kan böjas till ett läge och bli kvar i den positionen. Denna konstruktion ses 
bland annat i justerbara lamphalsar, mikrofoner och telefonhållare i fordon. 
 
Detta bygger på en fjäderformad metall som lindas med ett yttre metallhölje, samt anslutningar i varsin 
ände. Den kombinerade flexibiliteten och styvheten bildas genom friktionen som uppstår mellan den 
inre fjädern och det yttre höljet. Mellan varje varv på fjädern lindas höljet vilket gör att fjädern inte 
återgår till sin ursprungsform då den böjs. Man vill alltså ha höga friktioner mellan det inre och yttre 
materialet för att kunna ha formbarheten. 
 
För att den styva och flexibla funktionen ska fungera måste fjädern och höljet hållas ifrån all slags 
vätska och smörjning. Angrips de av något sådant riskeras friktionen, som möjliggör den böjande 
egenskapen, att försvinna. Därför brukar dessa svanhalsar ofta vara klädda i en skyddande plast. Figur 
3 visar hur ett tvärsnitt på en svanhalsfunktion ser ut. 
 

 
Figur 3) Tvärsnitt av svanhals. 
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2.4 Kulled 
Som alternativ till svanhalsen har ibland en slags kulled använts till infästningen till joysticken. En 
kulled kan liknas med ett sfäriskt kullager som kan förflyttas och roteras i två plan samtidigt. Kulleden 
används inom många områden där det kanske mest kända är inom bilindustrin där den, tillsammans 
med länkarmen, sammanbinder fordonets fjädringssystem med hjulen. 
 
Dess funktion bygger på två delar; en kula och ett omslutande hölje, vilket kan ses som ett lagerhus. 
Båda delarna är fästa på varsin gängad stång eller axel beroende på användningsområde. Höljet 
skyddar konstruktionen från smuts. För att låsa kulleden i bestämda lägen används vanligtvis en slags 
låsskruv. Ett exempel på hur låsningen kan fungera är att skruven styr en urholkad platta med samma 
form som kula och hölje. När skruven dras åt pressas plattan mot kulan, vilket trycker kulan mot 
lagerhuset och därmed låser fast den. 
 
Eftersom kulleden bygger på samma princip som ett rullningslager eftersträvas en så låg friktion som 
möjligt. Det är storleken på friktionskraften mellan kula och hölje som avgör livslängden på kulleden. 
För stor friktion medför mer nötning och utmattning som resulterar i haveri. En del kulleder kräver 
ingen slags smörjning medan vissa har smörjnipplar. Detta beror helt på vad de ska användas till och 
hur modellen är konstruerad. Ofta brukar åtminstone en tunn smörjfilm ligga mellan kula och hölje för 
att undvika friktion och nötning på detaljerna. Figur 4 visar ett exempel på ett tvärsnitt av en kulled. 

 

 
Figur 4) Tvärsnitt av kulled. [6] 
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3. Arbetsmetod  
Här kan man se strukturen över arbetet och vilka moment som behövs för att underlätta utförandet av 
uppgiften. 

3.1 Projektplan 
En projektplan är det första steget i projektet. Denna görs för att projektutföraren ska få en första 
struktur över arbetet och för att beställaren ska se att utföraren förstår uppgiften. Projektplanen gör det 
även möjligt för utförare och beställare att komma överens kring avgränsningar och kravsättning på 
den beställda produkten eller tjänsten. 
 
I projektplanen beskrivs själva problemet, vad resultatet av arbetet ska leda till och målet med 
projektuppdraget. En tidsplan skapas med tillhörande aktivitetsschema över hela arbetet. I och med 
detta får utföraren, i ett tidigt skede, lägga upp en plan över sitt arbete och fördela tidsåtgång för varje 
moment. Projektplanen ska även innehålla ett upplägg på genomförandet av arbetet, vilka verktyg 
utföraren behöver samt kravspecifikationen för vad som ska göras och vad som ska levereras.  

3.1.1 SWOT-analys 
Denna Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths-analys gör projektutföraren samtidigt som 
projektplanen skapas. SWOT-analysen är till för att utföraren ska bli medveten om vad som berör 
projektprocessen och är en slags förberedelse om vad som kan hända under arbetets gång. 

3.2 Nulägesanalys 
För att få en mer upplyst bild över problemet, var det uppstår och vad som bör förbättras granskas den 
nuvarande lösningen på infästningen till joysticken. 

3.3 Omvärldsbevakning 
Genom att undersöka dagsläget på marknaden fås riktlinjer på vad för slags lösningar som använts vid 
liknande problem. Utföraren får reda på vad som finns tillgängligt, vilka metoder som kan tänkas att 
användas och inte. 

3.4 Skissförslag 
Rita upp idéer och förslag för att kunna jämföra dessa mot den befintliga och andra lösningar. Bolla 
förslag mellan handledare, anställda och folk utifrån. På så sätt får man se idéernas för- och nackdelar 
från olika håll. 

3.5 Litteraturstudie 
All fakta och information som hämtas in och används granskas. Man vill säkerställa att de eventuella 
lösningar och tillvägagångssätt som används är baserade på sanningsenliga undersökningar. Denna 
kontrollering görs löpande under projektets gång och sker både på internet och i litteratur. 

3.6 Utvärdering av lösningar 
De framtagna idéerna och koncepten jämförs mot kravspecifikationen. Om förslagen lever upp till de 
satta behoven går de vidare och kan tittas närmare på, medan de som inte uppfyller kraven förkastas.  
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4. Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätten för att utföra arbetet. De olika stegen visar hur man kan nå 
projektmålen och de resultat som lever upp till kravspecifikationen. 

4.1 Felsökning 
För att förstå vilka förbättringar de nya idéerna ska kunna medföra måste först och främst de nackdelar 
och klagomål som den befintliga lösningen har fått gås igenom. Genom att studera reklamationer på 
produkten kan man finna lösningar på återkommande fel som de nya koncepten kan grundas på. Här 
upptäcks också på vilka sätt man tidigare har löst problemen på, vilket kan ge idéförslag . 
 
Under felsökningsdelen intervjuas de anställda på Ålö AB som arbetar med produkten eller har arbetat 
med den. De kan ha synpunkter eller information att ge som underlättar granskningen. Här är det bra 
att intervjua anställda från olika led och avdelningar eftersom de sitter på kunskap från olika håll. En 
del har kontakt med kunder, andra monterar och konstruerar. 

4.2 Undersökning av marknadens utbud 
I följande underrubriker man kan se vilka tillvägagångssätt som använts för att kunna genomföra 
undersökningen. 

4.2.1 Internetsökning 
Söka, studera och jämföra gamla och nya lösningar med den befintliga. All slags sökning utnyttjas. 
Olika företags hemsidor besöks, från firmor inom samma bransch som Ålö AB till helt andra yrkes- 
och affärsgrenar. Eftersom det är själva konceptet och inte en färdig produkt som eftersöks blir 
området med potentiella metoder till joystickinfästningen mycket större. Smarta lösningar på komfort- 
och anpassningsproblem är ett område som studeras. 

4.2.2 Befintlig lösning 
Tillverkaren av den befintliga svanhalsen åt Ålö AB kontaktas. Denna producent kan vara villig att 
samarbeta för att ta fram en förbättring eller en ny lösning för att inte förlora en kund. På detta sätt kan 
arbetet optimeras eftersom de två företagen redan har kontakt och ett pågående samarbete. I och med 
detta är man redan en bit på väg eftersom man kan utgå från den gamla produkten och arbeta därifrån. 
 
Från tillverkaren kan man även få mer information om den befintliga lösningen. Produktdatablad och 
dokument kring olika tester kan ge grund att bygga ett nytt koncept på. Här ges också ytterligare 
möjligheter att se vad problemen grundar sig i.  

4.2.3 Företagsbesök 
Företag som arbetar med att ta fram anpassningar och infästningar och finns nära till hands besöks. 
Dessa besök ger nya tankesätt och lösningar på liknande problem. Maskinfirmor som använder sig av 
någon slags joystickstyrning är också av intresse. För att hitta potentiella lösningar är det nyttigt att 
besöka företag från olika branscher. På så sätt kan fler lösningsförslag hittas. 

4.3 Skissförslag 
Allt eftersom man samlar in information kring nya lösningar skissas de upp för att få en första bild av 
hur de kan se ut och fungera. Det undersöks hur väl förslaget lever upp till kravspecifikationen. Utöver 
kravspecifikationens riktlinjer visar man upp förslagen för handledaren för att få dennas åsikter om 
idéen. Detta medför att man i ett tidigt skede kan se om det är lönsamt att fortsätta behandla ideen eller 
om den ska kasseras. 
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4.4 Utvärdering av koncept som stämmer överens med 
kravspecifikation 
Vid utvärderingen av koncepten jämförs för- och nackdelar för varje lösning och de olika idéerna 
ställs mot varandra. Eftersom det är punkterna i kravspecifikationen som bestämmer om koncepten går 
att använda eller inte måste varje lösning ställas mot de satta behoven. Här sker den slutliga sållningen 
innan det undersöks hur konceptet kan appliceras med joysticken i traktorhytten. Tabell 1 beskriver 
den bifogade kravspecifikationen. 
 

Tabell 1) Kravspecifikation. 

Krav	nr	1	 Kostnad	 Kostnad	får	ej	överskrida	400	kr	
Krav	nr	2	 Montering/Infästning	 Joystick	fästs	i	förarstol	för	att	följa	med	

förarens	rörelser	
Krav	nr	3	 Justerbarhet	 Joystick	ska	kunna	fällas	bort	
Krav	nr	4	 Justerbarhet	 Joystick	ska	lätt	återföras	till	inställt	läge	

då	den	varit	bortfälld	
Krav	nr	5	 Justerbarhet	 Joystick	ska	fungera	så	att	

maskinföraren	kan	ställa	in	och	låsa	den	
i	önskat	läge	

 
 

Under utvärderingen tillfrågas anställda inom Ålö AB eftersom de har erfarenhet inom området och av 
liknande situationer. De anställda kan ge nyttiga synpunkter på de olika lösningarna. I och med att 
projektet är till för att hjälpa dem är det viktigt att de får chans att forma lösningarna efter deras tycke 
och smak i ett så tidigt skede som möjligt. 
    



9 
 

5. Resultat 
I följande avsnitt förklaras de resultat som undersökningen givit. Även resultat från de olika steg av 
genomförandet presenteras i detta avsnitt. 

5.1 Felsökning 
Den svanhals som Ålö AB levererar till sina kunder finns i tre olika längder: 150 mm, 300 mm och 
350 mm.  
 
Granskningen av reklamationer och klagomål på den befintliga svanhalsen gav dessvärre inte mycket 
matnyttigt för arbetet. Antalet dokumenterade anmärkningar kring de tre olika modellerna ser ut enligt 
följande: 
 
150 mm – 1, handlade inte om svanhalsen 
300 mm – 3, varav en handlade om svanhalsen 
350 mm – 13, varav två handlade om svanhalsen 
 
De problem som uppstått handlade framför allt om leveranser av joystickpaket som inte varit 
fullständiga med alla detaljer eller med felaktiga infästningar. De gånger anmärkningarna utgick från 
ett problem med svanhalsen hade man hanterat det på samma sätt varje gång, nämligen att en ny 
svanhals skickats och monterats. 
 
Från Göran Byström, kundsupport Ålö AB, gavs försäljningssiffror av de tre olika produkterna, det 
vill säga hur många lösa svanhalsar som sålts eller distribuerats som reservdelar åt kunder sedan 
produkterna börjat säljas[M1]. Tabell 2 visar antalet sålda som reservdelar mellan år 2010-2016. 
 

Tabell 2) Antal sålda/distribuerade svanhalsar mellan år 2010-2016. 

År	 Antal	sålda	och	distribuerade	
	 L	=	150	mm	 L	=	300	mm	 L	=	350	mm	

2010	 15	 35	 23	
2011	 14	 24	 79	
2012	 19	 13	 76	
2013	 10	 26	 46	
2014	 14	 23	 77	
2015	 15	 21	 49	
2016	 8	 8	 27	

Totalt	antal	2009-2016	 =	95	stycken	 =	150	stycken	 =	377	stycken	
 
Från Anders Jonsson, analytiker Ålö AB, gavs statistik på totala antalet sålda svanhalsar sedan 
lanseringen av LCS år 2010. Tabell 3 visar totala antalet levererade produkter sedan joysticken kom ut 
till försäljning[M2]. 
 

Tabell 3) Totalt antal levererade svanhalsar sedan år 2010. 

Längd	(mm)	 Antal	(st)	
	

150	 1506	
300	 1507	
350	 16143	
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Ur tabell 2 och 3 kan man sedan ta fram hur många svanhalsar av de tre olika längderna som bytts ut 
sedan försäljningstarten år 2010. Tabell 4 visar resultatet av detta. 
 

Tabell 4) Antal utbytta svanhalsar i de tre olika längderna sedan år 2010. 

Längd	(mm)	 Antal	(%)	
	

150	 6,3	
300	 10	
350	 2,3	

	
Samtliga	mot	totala	antalet	 3,2	

 
 
Henrik Nielsen, teknisk support Ålö AB, har arbetat med reklamationer kring svanhalsen. Enligt 
honom är det det endast de två längre varianterna av svanhalsen som kunder haft problem med. Många 
gånger placeras joystickmodulen på ett sätt så att svanhalsen knäcks från fästet i stolen i en skarp 
vinkel för att komma upp i position för föraren[M3]. Figur 5 visualiserar hur det ser ut. 
 

 
Figur 5) Kritisk knäckning av joystickinfästning i traktorhytt. 

 
 

När joysticken sedan ska justeras fram och tillbaka påfrestas svanhalsen på grund av den redan skarpa 
vinkeln den är böjd i. I och med detta förlorar den snabbare sin styvhet. Förutsatt att hyttmiljön tillåter 
det, kan man applicera fästet i stolen högre upp och använda sig av den kortaste varianten av svanhals. 
Detta kan, enligt Henrik Nielsen, vara en lösning för att försöka undvika utmattningsproblemet[M3]. 
 
Sönke Lohse, Ålö AB Deutschland, träffar ofta kunder ute på arbetsfältet. Han kontaktades för att få 
del av hans uppfattning kring infästningen till Ålös joystick. Enligt Sönke Lohse låg problematiken 
helt och hållet i de två längre modellerna av svanhalsen. I och med den långa hävarmen som då 
uppstår räcker det i princip med vikten av själva joysticken kombinerat med skakningarna i hytten av 
maskin och vägunderlag för att styvheten ska avta. Då svanhalsen ändå är ett bra koncept vore det 
bästa att fokusera på att få stolsfästet så bra utformat som möjligt. Med att utforma ett bra fäste syftar 
Sönke Lohse på att applicera stolsfästet så högt upp som möjligt, eller göra om fästet till en längre 
variant. Det skulle möjliggöra att använda en kortare längd på svanhalsen, kring 150-200 mm. Därmed 
skulle risken för glapp i infästningen minska väldigt mycket[M4]. 
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5.2 Undersökning av marknadens utbud 

5.2.1 Internetsökning 
Ett konstaterande kunde göras tidigt under internetsökningen. För att uppfylla egenskapskraven i 
traktorhytten är en svanhals eller en slags kulled att föredra. Dessa koncept har de justerbara 
möjligheterna som prioriteras högt. Dessutom är det dessa lösningar som främst använts när liknande 
problem retts ut; olika slags hållare för datorer och telefoner i fordon, monteringar av backkameror 
och handikappsanpassningar. Eftersom de används i så många olika områden har de också utvecklats 
snabbt och fått flera olika utseenden av flera olika tillverkare. Därför är projektets fokus att hitta 
lösningar som har med en svanhals eller en kulled att göra. 

5.2.2 Befintlig lösning 
Genom inköpsavdelningen på Ålö AB gavs information om vilket företag det är som tillverkar 
svanhalsen till joysticken Easy- och Electrodrive. Företaget heter Carniaflex och har sitt huvudkontor 
och sin produktion i Paluzza, Italien. Projektuppgiften beskrevs via mail åt Antonella Cocola, 
servicesupport Carniaflex. Samtidigt granskades deras sortiment av produkter och den teknisk data de 
hade tillgänglig på hemsidan[7]. Som bilaga 1 visar finns svanhalsar i olika materialkombinationer och 
med olika godstjocklekar. Den modell som används av Ålö AB för tillfället heter CF 18 B med 
stålfjäder och mässinghölje. Tabell 5 är hämtad från bilaga 1 och visar de två olika modellerna med 
olika slags materialkombinationer. 
 

Tabell 5) Olika modeller av svanhals med olika materialkombinationer. 

Dimension	
(mm)	

Produktnummer	 Skala	på	flexibilitet	och	styrka	 Material	(metall)		

Ytter	 Inner	 Id	 -	-	 -	 =	 +	 ++	 +++	 Hölje	 Fjäder	
	

17,8	 10,2	 CF	18	 	 	 B	 	 	 	 Mässing	 Stål	
17,8	 10,2	 CF	18	 	 	 B	 	 	 	 Stål	 Stål	
17,8	 10,2	 CF	18	 	 	 B	 	 	 	 Stål	 Rostfritt	
17,8	 9,2	 CF	18	 	 	 	 R	 	 	 Mässing	 Stål	
17,8	 9,2	 CF	18	 	 	 	 R	 	 	 Stål	 Stål	

 
Ur bilaga 2 kan man avläsa att med en längd på ungefär 300 mm orkar modellen CF 18 B bära upp 
cirka 1,5 kg längst ut på dess fria ände då svanhalsen är rak. Till denna finns en variant med tjockare 
gods, CF 18 R, som enligt bilaga 1 ger en starkare modell. Genom bilaga 3 kan man se att vid samma 
belastningsfall och längd, 300 mm, klarar denna typ av ungefär 1,6 kg. Figur 6 är hämtad från bilaga 2 
och visar på hur Carniaflex mäter kraftpåläggningen som varje modell klarar av med olika längder. 

 

 
Figur 6) Kraftpåläggning av Carniaflex. [8] 
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Prisskillnaden mellan de två olika modellerna är enligt Antonella Cocola cirka fem procent. På frågan 
om skillnaden i antal lastcykler som de två modellerna klarar gavs svaret: 
 

Then I've discussed with our technician (Mr Angelo Rovere  - angelo.rovere@carniaflex.it) about 
your email and he explained me that the load cycles depend on the way that the flexible tube is 
used. Every customer has different needs according to the specific application.  
 
Generally speaking, we test the flexible tubes bending them always in the same point and 
respecting the bending radius and by the B basic version, we usually reach 100,000 bendings 
whereas the R version usually reaches 50,000 bendings with good results.  
 
He also explained me that the B version is more resistant than the R one even if this latter is more 
rigid because the R version tends to become weaker sooner than the B one and to come back like a 
spring (especially by short lengths)[M5][M6]. 

 
Carniaflex har gjort utmattningstester på de olika svanhalsmodellerna. Enligt Angelo Rovere görs de 
genom att mäta böjkraften som läggs på svanhalsen och temperaturskillnaden som uppstår under tiden. 
Med detta kan de anta att en mekanisk utmattning sker. De observerar skillnaden i temperaturen under 
testerna för att se hur tidigt en mekanisk utmattning påbörjas. Är differensen hög utgår de från att 
utmattningen är större och börjar tidigare, vilket förkortar livslängden. Det finns inga direkt mått eller 
gränser som används förutom att med högre temperaturer medförs större utmattningar. Dessa 
utmattningar är direkt sammankopplade med potentiella skador som kan försämra livslängden på 
produkten. Testerna är gjorda efter kundernas förfrågan och de finansieringar som finns för att utföra 
dem[M6]. 

 
I en testrigg med förinställda hastigheter, paustider samt största och minsta böjvinkel utför Carniaflex 
testerna. Området på svanhalsen som böjs markeras och kontrolleras efter testet. Eventuella 
längdskillnader och skador som uppstått är det som undersöks i det böjda området. Resultaten från 
testerna samlas i diagram där man kan se hur stor den genomsnittligt pålagda böjkraften är för att nå 
den bestämda böjradien, och temperaturändringarna som sker i materialet under tiden som den böjs. 
Materialvalet med stålfjäder och mässinghölje är det bästa Carniaflex har att erbjuda menar Angelo 
Rovere[M6]. 
 
 I figur 7 kan man se ett exempel på hur diagrammet ser ut. Den vänstra axeln representerar böjkraften 
(Nm), den högra axeln visar temperaturskillnaden (grader C) och den nedre axeln visar antal 
lastcykler. 
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Figur 7) Exempel på diagram från utmattningstest av Carniaflex. 

5.2.3 Företagsbesök 
Från Tomas Larsson, fundamentkonstruktör Ålö AB, och hans kollegor gavs olika tips på företag att 
besöka. De berättade om ett företag i Umeå som arbetar med specialanpassningar som heter Ortman. 
Vidare visade Tomas Larsson upp en kulled som använts ett fåtal gånger till joysticken av vissa 
kunder[M7]. Kulleden tillverkas av ett företag från Umeå som heter Zirkona Sweden AB. Både 
Ortman och Zirkona kontaktades om möjligheter att besöka de två företagen för att titta på deras 
produkter och lösningar. 

Ortman, Dometic och CAMOS 
I Umeå gjordes ett besök till företaget Ortman som arbetar med specialanpassningar till fordon, 
arbetsplatser och hjälpmedelsservice. Deras mekaniker visade deras lösningar i bilar till bland annat 
backkameror och hållare till instrumentering[M8]. Till detta hade de använt sig av svanhalsar för att 
sedan gå över till kulleder då de, som Ålö AB, haft komplikationer med att svanhalsen tappat 
styvheten i vissa fall. När problemet med infästningen till Ålös joystick förklarades ansåg de att någon 
slags kombination av svanhals och kulled borde vara en lämplig lösning. Hos Ortman hade en 
svanhals använts till bland annat installationer av backkameror. Detta var en väldigt styv variant trots 
den tunna diametern, 10 mm, vilket gjorde den intressant för arbetet. Företaget som Ortman hade 
beställt svanhalsen av heter Dometic. Deras kundsupport kontaktades för att reda på mer om 
produkten. 
 
Dometic är en koncern som bland annat arbetar med elektronik till bil- och marinindustrin[9]. Efter 
mailkontakt med Thomas Petrén, kundsupport i Skandinavien för Dometic, gavs besked om att denna 
produkt utgått utan ersättning, men att deras kollegor i Emsdetten, Tyskland, kunde ha mera att berätta 
om produkten[M9]. Vidare hjälp gavs av Ingo Grothues, teknisk kundsupport hos Dometic WAECO 
International. Enligt honom fanns det att ingen information om produkten då den beställts in från ett 
annat företag, och att senaste behandlade ordern gjordes år 2004[M10]. Företaget som Dometic 
beställt in svanhalsen från heter CAMOS. Det är ett företag som säljer bland annat monitorer och 
GPS- och navigationssystem till fordon[10]. Bilder på svanhalsen Ortman använt skickades åt Mansuk 
Lim, kundsupport Europa. När han letat igenom deras system visade det sig att svanhalsen inte alls 
fanns i deras databas och inte var känd för dem[M11]. 
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Zirkona Sweden AB 
Eftersom Zirkonas produkter använts till Easy/ElectroDrive tidigare gjordes besök till deras lokaler. 
Zirkona utvecklar, tillverkar och säljer olika slags fästen och anordningar till alla slags fordon. Det 
handlar om bland annat hållare till datorer, mobiltelefoner och andra installationssystem. Företaget har 
tagit fram en slags kulled, Zirkona Joiner, som finns i tre olika storlekar: small, medium och large[11]. 
 
Konstruktören i företaget, Göran Nordenstam, informerade om deras produkter och om de olika 
sorterna de hade. En ny modell av kulleden hade tagits fram och fanns till försäljning för Medium-
modellen, och kallas Extra Hold. Denna variant har en inbyggd tröghet i sig och fyra rätvinkliga lägen, 
i jämförelse med deras andra varianter som har ett eller två rätvinkliga lägen. Det som skiljer sig från 
den tidigare modellen är att när låsskruven släpps tappar inte kulleden sin position, utan det krävs lite 
mer kraft för att justera den. Enligt Zirkonas konstruktör Göran Nordenstam hade kunder visat 
efterfrågan på en kulled med ovan nämnda egenskap. Med inbyggd tröghet blir kulleden enklare att 
manövrera eftersom man inte behöver hålla i hela anordningen när låsskruven släpps[M12]. 
 
Göran Nordenstam skickade med ett exemplar av Zirkona Joiner Medium Extra Hold. Då ett verkligt 
exempel finns till hands kan ytterligare utvärdering göras om huruvida den passar till infästningen av 
Ålös joystick. Tabell 6 är hämtad från bilaga 5 och beskriver hur mycket vikt de olika modellerna av 
kulleder orkar bära upp med olika storlekar på dess hävarmar. 
 

Tabell 6) Vikttabell Zirkona Joiner 

Vikttabell	vid	vibrationer	
Rörlängd	(mm)	 0	-	50	 100	 150	 300	
Zirkona	Joiner	
Small	(kg)	

2,5	 2	 1	 -	

Zirkona	Joiner	
Medium	(kg)	

5,5	 4,5	 3,5	 2,5	

Zirkona	Joiner	
Large	(kg)	

9	 6,5	 5	 3,5	

 
Zirkona Joiner Medium Extrahold är 54 kronor dyrare än Zirkona Joiner Medium. Standardgänga på 
kullederna är M20 x 1,5 men andra gängstorlekar och modifieringar går att beställa enligt Göran 
Nordenstam. Dock blir priset då annorlunda beroende på hur stor beställningen är och hur mycket det 
är som ska ändras[M12]. 

5.3 Skissförslag 
Nedan går att se de skisser som gjorts för att förtydliga hur koncepten ska fungera till joysticken. Figur 
8 visar hur en kombination med svanhals och kulled kan se ut. 
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Figur 8) Skiss på kombination av svanhals och kulled. 

Figur 9 beskriver samma kombination som innan fast med fler kulleder och en förlängning. 
 

 
Figur 9) Skiss på kombination svanhals och kulled med förlängning. 
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5.4 Utvärdering av koncept som stämmer överens med 
kravspecifikation  
I detta avsnitt förklaras de olika för- och nackdelarna för koncepten svanhals, kulled och 
kombinationen svanhals och kulled. 

5.4.1 Svanhals 
Fördelar 
Genom att fortsätta använda det så kallade svanhals-konceptet vet man i förväg att lösningen klarar av 
funktionskravet att passa i de olika hyttmodellerna. Detta tack vare av att svanhalsen är den lösning 
som använts sedan Easy- och ElectroDrive-joysticken började säljas. Det är sedan tidigare känt att den 
lever upp till kraven om enkel justering och att den får plats i hytten. Den ändras enkelt av föraren och 
justeringen i sig är väldigt simpel att genomföra eftersom man bara behöver böja eller knäcka till den. 
I och med att den använts tidigare måste den också uppfylla kostnadskravet. 
 
Dessutom finns tidigare erfarenheter i vilka områden dimensionerna på produkten måste ligga inom. 
Detta gör att man kan använda de gamla storlekarna på nytt eller ha dessa som en måttstock för 
förbättringar. Detsamma gäller för anslutningar till själva joysticken och till infästningsmodulen i 
stolen. I och med detta sparas även tid på att ta fram ritningsunderlag. 
 
Nackdelar 
Eftersom svanhalsens funktion bygger på friktionen som uppstår mellan materialen i den är det 
ofrånkomligt att denna kommer att avta. Detta förhållande följer med konceptet hur optimalt 
materialet i den än är. Ju längre den används, desto mer utmattade kommer materialen också att bli. 
Detta kommer alltid att resultera i glapp i konstruktionen, vilket är det som ska försöka undvikas.  

5.4.2 Kulled 
Fördelar 
Används kulleder som justeringspunkter ges stabilare konstruktioner som hålls i sina positioner. 
Eftersom konceptet bygger på en ledad funktion som sedan låses fast i sitt läge ges en säkerhet på 
stabiliteten. I och med att konceptet i sig är välkänt och används inom många områden finns också 
många olika varianter av det i olika storlekar och utföranden. Därför är chansen större att hitta en sorts 
kulled som passar bäst för ändamålet eller en tillverkare som nischat sina produkter för miljöer och 
arbetsuppgifter som just detta fall. 
 
Nackdelar 
Det blir dock inte lika smidigt och enkelt att justera en kulled. Beroende på hur många som används 
och var de sitter får föraren böja sig runt och släppa på låsskruvarna, en åt gången, för att ställa in 
joysticken eller flytta undan den. Detta kan bli en omständig rörelse som försvårar justeringen. Vidare 
försvinner möjligheten att böja förbi saker som är i vägen i och med att det bara är kulleden som 
justeras och inte dess armar.  
 
För att orka ta upp kraften som den utsätts för måste kulleden dessutom vara stor nog för att inte ge 
vika. I och med detta kan svårigheter uppstå i en trång hytt där stolen även ska kunna roteras. 
Samtidigt måste det finnas nog med utrymme för att kunna justera en låsskruv och ändra läge på 
kulleden. 

5.4.3 Kombination av svanhals och kulled 
Fördelar 
Genom att kombinera kulledens stabilitet vid fastlåsning och svanhalsens möjlighet att böja till sin 
form, fås en konstruktion som kan grovjusteras med den förstnämnda för att sedan finjusteras med den 
sistnämnda. Har man en svanhalsfunktion som sitter ansluten till joysticken och en kulledslösning 
närmare infästningsmodulen i stolen ges fler valmöjligheter. Man får en lösning som kan passas in i 
rätt läge för föraren då joysticken ska användas, och som sedan enkelt fälls bort om någon annat 
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verktyg ska köras. Detta eftersom svanhalsen förblir i sitt inpassade läge medan låsningen på kulleden 
släpps och hela anordningen kan skjutas undan. När joysticken ska användas igen för man tillbaka 
kulleden till det rätta läget och låser fast den. 
 
Beroende på traktorhyttens utseende och vilken utrustning som finns i den kan man bestämma 
utseendet på joystickfästet genom längden på svanhalsen och antalet kulleder. 
  
Nackdelar 
Eftersom denna lösning innefattar två olika koncept blir det en dyrare variant än de tidigare. I och med 
sammankoppling av två olika delar blir det även fler fästpunkter där risken för 
spänningskoncentrationer och, med det känsligare områden, kommer att öka.  
  
Beroende på hur konstruktionen är sammankopplad och placerad kan infästningen mellan svanhalsen 
och kulleden släppa då joysticken förflyttas åt ett bestämt håll. Det här beror på hur kula med fäste för 
svanhalsen ligger jämfört med åt vilket håll svanhalsen eller joysticken böjs eller förflyttas. Med nog 
mycket kraft för att förflytta den styva halsen kombinerat med dess hävarmslängd kan hela delens 
anslutning släppa från gängan på kulan. Detta medför stor irritation då hela modulen börjar röra sig i 
gängfästningen och tappar sin huvudfunktion. Tabell 7 visar hur koncepten lever upp till 
kravspecifikationen. 

Tabell 7) Koncept mot kravspecifikation. 

	 Krav	nr	1	 Krav	nr	2	 Krav	nr	3	 Krav	nr	4	 Krav	nr	5	
Koncept	1	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	delvis	 Uppfyller	delvis	
Koncept	2	 Uppfyller	ej	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	

Koncept	1+2	 Uppfyller	ej	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	 Uppfyller	
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6. Diskussion och slutsats 
Följande avsnitt presenterar egna tankar kring projektuppgiften, hur arbetet fortlöpt och de slutliga 
konstateranden som gjorts av resultaten. De olika delarna från arbetet tas upp med egna kommentarer 
kring varje del. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Utvärdering av koncepten 
Det visade sig vara svårt att ta fram en, och ännu mindre flera, nya lösningar som levde upp till de 
krav som var satta. Det var den befintliga lösningen som fungerade bäst. På grund av joystickens så 
kallade pistolgrepp och tumstyrning är inte grövre infästningar nödvändiga. Till skillnad från det 
klassiska utseendet på joysticks, med en lång spak, behövs inte lika stor kraft läggas från föraren för 
att använda styrningen. Detta medför att anordningen inte slits lika mycket när den används. 
 
Projektet har enligt mig visat att kombinationen av en kulled och svanhals är det bästa valet. Förutsatt 
att kulleden får plats och att det finns utrymme att justera den i hytten så ger den flest valmöjligheter 
och uppfyller dessutom alla krav, förutom kostnadskravet. Man får istället överväga om det är värt att 
använda sig av ett dyrare koncept de gånger traktorhytten är rymlig nog för det. Det visade sig att Ålö 
AB använt en kombination av kulled och svanhals som infästning. Delarna var dock omkullkastade så 
att kulleden satt under joysticken och svanhalsen i stolen. Detta menar jag inte är optimalt eftersom 
man då tappar en del av användningsområdet på kulleden. Har man kulleden för nära joysticken ger 
inte justeringsmöjligheterna nog mycket verkan på inställningen för föraren i jämförelse med att ha 
den vid stolsfästet. Om kulleden istället är monterad vid stolsfästet ges möjlighet att vika undan hela 
modulen. 
 
Statistiken för levererade svanhalsar och antalet reservdelar, tabell 2, 3 och 4, talar sitt tydliga språk 
om problemet med svanhals som joystickinfästning. Mängden reservdelar och distribuerade mot totala 
antalet sålda är liten gentemot hur många som levererats. Det är billigare att byta utmattade svanhalsar 
istället för att ta fram ett nytt koncept för anordningen. Ett nytt koncept kan kräva mer arbete och 
kostnader, till exempel nya ritningsunderlag, nya fästen till både stolen och joysticken, samt även en 
ny tillverkare. Det som förvånade ur statistiken är det faktum att den längsta modellen av svanhals är 
den som bytts ut minst antal gånger. Samtidigt har den levererats i större mängd än de andra två. Det 
är därför inte konstigt att den modellen levererats flest gånger som reservdel och oftast pekats ut då 
klagomål förekommit. 
 

6.1.2 Felsökning 
När de få reklamationer som fanns tillgängliga kontrollerades visade det att problemet med svanhalsen 
inte var så omfattande. Det var svårt att få exakta siffror på hur stort antalet utmattade svanhalsar det 
fanns samtidigt som det i övrigt inte fanns problem med produkten. En anledning till varför det inte 
fanns flera dokumenterade klagomål kan vara att många reklamationer fått en lösning på plats. 
Möjligen har problemen fått en snabb lösning så att kunden omgående kunnat återgå till sina sysslor. 
Därför har man kanske inte heller valt att skriva ner vad som gjorts och anteckna det i databasen. 
 

6.1.3 Undersökning av marknadens utbud 
Internetsökning och företagsbesök 
Att söka efter nya koncept var huvuduppgiften i arbetet. Eftersom det kunde göras på många olika sätt 
gav det en variation i arbetet. Om företagsbesök gjordes på förmiddagen kunde till exempel företag 
och produkter undersökas via internet på eftermiddagen. Detta gav information från många olika håll 
på ett smidigt sätt. Att besöka företag och faktiskt prata med anställda gav mycket behövlig 
information till projektet och var dessutom trevligast. Detta eftersom man kunde förklara och 
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förtydliga projektet enklare samtidigt som man hade möjlighet att bolla idéer med varandra. Dessutom 
blev man garanterad svar på sina frågor, något som inte var säkert vid mail- och telefonkontakter. 
 
 Det var förhållandevis svårt att granska internetsidor för att få fram givande information till arbetet. 
Väldigt många olika företag och hemsidor besöktes utan något resultat. Detta betyder även att företag 
med bra lösningar dessvärre kan ha missats i sökningarna. 
 
Befintlig lösning 
I och med att svanhalsen visade sig vara det bästa alternativet försökte jag få fram så mycket 
information jag kunde om den från tillverkaren Carniaflex. Företaget svarade på alla frågor som 
ställdes och skickade dokument från utmattningstester. Carniaflex förklarade även vad de anser är bäst 
att använda ur deras sortiment. Den styvare R-modellen menade de inte skulle vara en bättre lösning 
än den befintliga B-varianten. Carniaflex skickade även två stycken exemplar av R-modellen i Ålös 
längsta och kortaste utförande för joystickinfästningen. Efter att ha undersökt dessa och diskuterat R-
modellen med Tomas Larsson framkom att den varianten inte var att föredra. Modellen var för styv för 
att enkelt kunna justeras från förarstolen.  
 
Carniaflex tillåter dock inte att diagrammen från deras utmattningstester får publiceras i rapporten. När 
de beskrev hur de gick tillväga under testerna anser jag att metoderna är för diffusa för att ge svar på 
deras produkters livslängd. Förklaringen som gavs av Carniaflex tekniker, Angelo Rovere, verkade 
grunda sig på antaganden där man inte ställde resultaten mot några slags måttstockar. För CF 18B och 
CF 18R hade de endast gjort testet i 5000 lastcykler. Detta verkade dock inte vara gränsen, utan de 
hade istället kört efter kundens efterfrågan och de finansieringar som fanns, enligt Angelo Rovere. 
Detta stärker osäkerheten om livslängden för deras svanhalsar. Man kan fråga sig varför de inte körde 
tills styvheten försvunnit när de ändå gjorde ett test. På frågan om sitt svar angående den generella 
skillnaden i livslängd mellan CF 18B och CF 18R, sid 12, svarade Angelo att det var siffror de angav 
till sina kunder. 
 
Tittar man på produktdatabladen i bilaga 2 och 3 och jämför B- och R-modellen kan man se att den 
styvare modellen inte orkar att bära upp mycket mer vikt än den vanliga, endast cirka 0,1-0,2 kg. Det 
är först vid väldigt korta varianter som R-varianten klarar av att bära upp mer vikt. Då kommer man 
dock tillbaka till det Angelo Rovere på Carniaflex syftade på: nämligen att den blir för styv för att ens 
kunnas justeras. Sönke Lohses kommentarer om den styvare modellen av svanhals var att han inte 
trodde att det skulle förbättras. Han menade att man istället hade flyttat problemet till en annan del av 
joystickanordningen. Är svanhalsen hårdarbetad kommer det bli svårare att bryta till den i rätt 
position. Enklaste sättet att ställa in svanhalsen är att böja den från själva joysticken eftersom man har 
bäst kontroll och grepp från den i det området. Samtidigt utnyttjas hela hävarmen från infästningen. 
Det som kan uppstå om R-varianten används är att mer vikt läggs på joysticken och därmed utsätter 
den för eventuella skador. Speciellt eftersom den är gjord i plast vilket ökar risken för haveri. 
 
Zirkona Sweden AB 
Den kulled från Zirkona som Tomas Larsson visade mig på Ålö var en bra lösning men med en stor 
nackdel. När man släppte låsskruven föll båda armarna på kulleden helt lealösa. Det är en dålig 
egenskap om man som förare ska finjustera joysticken, släpper på låsskruven en aning och hela 
anordningen faller ihop. Uppenbarligen har fler haft samma invändningar eftersom Zirkona tagit fram 
modellen med inbyggd tröghet som konstruktören på företaget, Göran Nordenstam, visade. Den nya 
modellen av Zirkonas kulled var mer komplett och hade byggts om så att man även kunde ställa 
armarna vinkelrätt mot kulhuset. Tack vare detta gavs en möjlighet att, som skisserna i 
resultatavsnittet visar, ha kulleden i upprätt läge och därmed också svanhalsen. Då undviks den 
brytning på svanhalsen som Henrik Nielsen och Söhnke Lohse syftade om när de intervjuades. Om 
man ska välja mellan de olika modellerna av kulleder av Zirkona är mediummodellen att föredra. 
Storleksmässigt skiljer den inte mycket från smallmodellen och den orkar bära upp en förlängning på 
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300 mm, vilket inte den minsta modellen gör. På så sätt finns möjlighet att använda de längre 
svanhalsarna vid behov. 
 
Det som talar emot kullederna är huruvida åtdragningen håller i fästet. Enligt Göran Nordenstam på 
Zirkona, och företagets produktdatablad, rekommenderar de att man använder loctite på gängorna 
innan de dras åt. Är detta en garanti för att åtdragningen håller? Säkerheten ökar om det istället går att 
låsa gängningen med en sprint eller liknande. Ett annat alternativ är att använda urfrästa 
nyckelpassningar som låser kulleden mot fästena i båda ändarna. Ändras kulledens utseende mycket 
stiger dock priset för tillverkningen. Eftersom Ålö inte använt denna lösning i ett stort antal kan det 
blir dyrt att specialbeställa ett litet antal. 
 
Ortman, Dometic och Camos 
Sökandet av svanhalsen som Ortman hade använt sig av stannade av. Under tre veckors tid 
kontaktades de olika företag som blivit nämnda som tillverkare av produkten. Resultatet som gavs var 
att det sista företaget som kontaktades, Camos, meddelade att de inte sålt den produkten. I efterhand 
var inte den styva modellen som Ortman använt att föredra. Med informationen som samlats om 
Carniaflex styva R-variant av svanhals hade det blivit samma konstaterande i detta fall. Den varit för 
trög att ställa in och kunnat orsaka skada på joysticken. 

6.1.4 Arbetet ur ett samhälleligt perspektiv 
Eftersom detta projekt handlar om en förbättring inom arbetsmiljön för maskinföraren tycker jag att 
arbetet berättigar samhällsnyttan. De gånger infästningen till joysticken tappat sin styvhet och 
positionering har det drabbat föraren på ett direkt sätt och delvis försvårat arbetsmiljön. Med en ny 
lösning kan detta undvikas och föraren får en behagligare arbetsplats. Om istället ett konstaterande att 
den aktuella infästningen är den bästa tillgängliga fastslås att den tid och kostnad som krävs för att 
byta utslitna infästningar mot likadan nya är värt det. 
 

6.2 Egna åsikter kring arbetet 
Sammanfattningsvis är jag nöjd över mitt arbete, trots att det inte fick den struktur eller det resultat jag 
tänkt mig från början. Mitt arbete visar att det inte finns nya koncept på infästningen till Ålö ABs 
Easy- och ElectroDrivejoystick som är bättre än det befintliga. Detta är såklart ett resultat i sig och en 
lägeskontroll som visar att deras produkt fortfarande fungerar. Statistiken jag tagit fram visar även att 
svanhalsen inte bytts ut nog många gånger för att skapa stora problem. Projektet har visat att man inte 
alltid kan komma fram till nya lösningar. Denna typ av uppgifter och de tillvägagångssätt jag använt 
var nytt för mig och är därför en nyttig erfarenhet.  
 

6.3 Måluppföljning 
Här kan man läsa om hur uppföljningen kring de satta målen har blivit. Målen och delmålen graderas i 
tre olika nivåer om hur pass bra de har avklarats: uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 
 

• Presentera resultat av framtagna koncept som lämpar sig bäst för vidareutveckling 
Delvis uppfyllt. Den befintliga lösningen är fortfarande bästa alternativet. Förslag på 
justeringar för att undvika problem finns. 

 
• Lägesuppdatering av marknadens utbud 

Uppfyllt. Då liknande problem ofta löstes på samma som Ålö gjort gav det en tydlig 
bild på hur läget var. 

 
• Lägesuppdatering av det befintliga konceptet gentemot andra lösningar 

Uppfyllt. En optimal lösning där krav på utrymme och flexibilitet var viktiga. 
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Delmål: 
 

• Skissa upp förslag på stång till infästning 
Delvis uppfyllt. Förslagen innehöll samma koncept som tidigare men med olika 
alternativ. 

 
• Hitta koncept som överensstämmer med den satta kravspecifikationen 

Uppfyllt. Kombination av svanhals och kulled blir en aning dyrare men ger fler 
möjligheter att ställa in joysticken. 

 
• 3D CAD-modell 

Ej uppfyllt. I och med att det redan fanns ritningsunderlag för både svanhals, kulled 
och kombination av dessa lades inget fokus på CAD-modeller. 
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