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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver arbetet med utvecklingen av ett konceptverktyg som fungerar som en 
hydraulisk handpump åt företaget Rehobot Hydraulics AB i Eskilstuna. Studenten avslutar med 
detta examensarbete sina studier inom högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik, inriktning 
Innovation och Design, på KTH i Södertälje. 
Dagens moderna industrisamhälle utvecklas kontinuerligt, teknik och produkter som anses vara 
moderna idag kan vara föråldrade inom några år. Detta gäller i högsta grad nischade företag som har 
produkter på specifika marknader. Att leva på gamla meriter är inget man kan göra en längre tid. 
Därför är vikten av utveckling av gamla så väl som nya produkter en fråga om överlevnad i en allt 
mer hårdnande global marknad där kvalitet, användarvänlighet, design och hållbar utveckling är 
ledord till framtiden. Detta har företaget Rehobot varit medvetna om och efter förfrågan om möjliga 
uppdrag till examensarbete från studenterna föreslog företaget olika alternativ till examensarbetet i 
en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen studerades och i samråd med företaget bestämdes 
att målet med arbetet skulle vara att ta fram en konceptstudie av en handdriven hydraulpump med 
ett gränssnitt som möjliggör att pumpen kan kopplas direkt till olika hydrauliska verktyg som finns i 
företagets produktfamilj. Lösningen ska vara svivlande så att man kan pumpa i olika riktningar och 
på det viset blir mindre beroende av utrymmet runt objektet där hydraulverktyget ska användas. 
Utvecklingsarbetet fördelades i huvudfaserna problemdefinition, datainsamling, design/konstruktion 
och utvärdering. I problemdefinitionsfasen definierades målet med projektet, en kravspecifikation 
togs fram och avgränsningar för arbetet fastställdes. Metoder att implementera under 
datainsamlingsfasen determinerades. I datainsamlingsfasen tillämpades metoderna användarstudie, 
benchmarking, riskanalys och informationssökning för att kunna lägga en grund inför 
design/konstruktionsfasen. Arbetet resulterade i ett konceptförslag till en handdriven hydraulpump 
som presenterades i form av en 3D-utskriven modell för att få en fysisk känsla för formen på 
verktyget och ergonomiska faktorer som rör bärhandtaget och pumphandtaget. Modellen ger även 
en principiell förståelse för uppbyggnaden av verktyget och dess funktion. 
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Abstract 
This report describes the development of a concept tool that acts as a hydraulic hand pump for the 
company Rehoboth Hydraulics AB in Eskilstuna. This constitutes the bachelor theses by which the 
student finishes his studies within Mechanical Engineering with specialization in Innovation and 
Design, at KTH in Södertälje. Todays modern industrial society is constantly evolving, technologies 
and products that are considered modern today may be obsolete in a few years. This especially 
applies to highly niched companies that have products in specific markets, to live on past 
achievements is not something you can do for a long time. Continous developement of old as well 
as new products is therefore a matter of survival in an increasingly challenging global market where 
quality, usability, design and sustainability are guiding principles for the future.  
Being aware of this, Rehobot proposed various alternatives to thesis projects in a mission statement 
upon an inquiry by the students. The terms of mission statement were studied, and in consultation 
with the company it was determined that the goal of the work would be to develop a concept study 
of a hand operated hydraulic pump with an interface that allows the pump to be connected directly 
to the various hydraulic tools in its product family. The solution should be swiveling in order to 
enable pumping in different directions and in this way become less dependent on the space around 
the object where the hydraulic tool is to be used. 
The development was divided into the major phases problem definition , data collection, design / 
construction and evaluation. The goal of the project was defined in the problem definition phase, a 
specification was developed and the boundaries for the work were established. The methods to be 
implemented in the data collection phase were determined. 
The following methods were applied in the data collection phase in order to create a base for the 
design/construction phase: user study, benchmarking, risk analysis and information retrieval. 
The work resulted in a concept proposal for a hand-operated hydraulic pump that was presented in 
the form of a 3D printed model to get a feel for the shape of the tool and ergonomic factors related 
to the carrying handle and pump handle. The model also provides a basic understanding of the 
structure of the tool and its purpose. 
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0B1. Inledning 
Under projektets två första veckor definierades mål, avgränsningar, kravspecifikation och 

arbetsmetodik. Detta kapitel ska ge läsaren insikt i dessa och beskriver också examensarbetets 

bakgrund och syfte. 

10B1.1 Bakgrund 
Rehobot saknar idag ett bra gränssnitt mellan sin handdrivna pump och verktyget som kopplas 

till denna, det nuvarande gränssnittet anses inte vara helt optimerat till sin utformning. När 

nuvarande pumpenhet en gång konstruerades så var fokus på funktion, vilket har gjort att 

produkten idag saknar en modern formgivning och användarvänlighet, i form av ergonomiska 

aspekter. 

11B1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att ta fram en ny hydraulpump med ett gränssnitt som möjliggör 

att pumpen kan kopplas direkt till olika hydrauliska verktyg som hydraulcylinder, spridare, 

rörstrypare, avdragare etc. Gränssnittets konstruktion skulle vara utformad på ett sätt så att 

kunden inte ska kunna koppla isär pump från verktyg, vilket skulle ge en mer tillförlitlig känsla än 

vad den nuvarande gör. Arbetet skulle också resultera i en formmässig förändring så att den 

passade in i företagets nuvarande produktsortiment. 

12B1.3 Mål 
På grund av händelserna som kom att påverka arbtsgruppen utformning i slutfasen av arbetet 
kommer dessa mål med projekten att redovisas i danna rapport: 

- ta fram ett koncept på pumpens utformning. 

- ta fram ett gränssnitt mellan verktyg och pumpenhet som gör det möjligt att ansluta pumpen till 

olika verktyg. 

- ta fram ett koncept på utformning av handtag och reglage. 

- tillverka en mock-up för att förmedla känsla och funktion. 

- arbetet skulle resultera i en rapport där arbetsmetodik, produktframtagningsprocess och resultat 

presenterades. 

Ett personligt mål var också att arbetet skulle ge en fördjupning i designprocessen. 

Mål som inte redovisas i denna rapport är: 

- ta fram ett koncept på ”adapter” för att kunna koppla konceptverktyget till företagets övriga 

produktenheter. 

- presentera en principiell konstruktionslösning på mekanismen till avlastningsventilen. 

- kvalitetssäkra arbetet genom FEM analyser av utvalda komponenter. 
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13B1.4 Avgränsningar 
Eftersom tiden för projektet var begränsad till 10 veckor skulle inte de ekonomiska aspekterna på 

produktionen beröras. 

14B1.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation togs fram tillsammans med företagets handledare för att ge stöd vid 

utvecklingsarbetet och för att fungera som en checklista vid konstruktionsfasen. 

 

- Produkten ska kunna skapa ett tryck på 80 Mpa. 

- Oljevolymen i verktyget skall uppgå till 170 cm�. 

- Verktyget ska klara ett fall från 1 m med bibehållen grundfunktion. 

- Det ska vara möjligt att pumpa från olika vinklar så att verktyget går att använda i begränsade 

utrymmen. 

- Det ska vara lätt att förstå hur vertyget ska användas. 

- Ergonomiska aspekter ska beaktas vid utformning av handtag och reglage. 

- Verktyget ska ha en maximal pumpkraft på 400 N. 

- Det nya verktygets totala vikt ska ej överstiga den nuvarande. 

15B1.6 Metoder 
I detta avsnitt presenteras de metoder som planerades att användas under projektet gång. 

Metoderna förklaras närmare i kapitel 4. 

 

37B1.6.1 Användarstudie 
En användarstudie skulle genomföras för att identifiera användargrupper, användarkrav och 

arbetsmiljöer där hydrauliska handverktyg används. Genom studiebesök och intervjuer skulle 

information inom de tre områdena samlas in. 

38B1.6.2 Informationssökning 
Litteratur och elektroniska källor skulle användas för att få ett teoretisk fördjupning inom ämnena 

ergonomi och produktutveckling. 

39B1.6.3 Benchmarking 
Benchmarking skulle användas för att undersöka och jämföra det nuvarande verktyget med en 

konkurrents för att identifiera eventuella svagheter och styrkor hos de båda produkterna. 

40B1.6.4 Riskanalys 
För att identifiera eventuella risker för användare och produkt skulle under datainsmlingsfasen 

genomföras en felträdsanalys (FTA). Av samma orsak skulle en feleffektsanalys (FMEA) 

genomföras under designfasen. 

41B1.6.5 Konceptgenerering och utvärdering 
Koncept skulle genereras genom brainstorming, vilka sedan skulle utvärderas med hjälp av 

belslutsmatriser och diskussioner. Det slutgiltiga konceptet skulle utvärderas med hjälp av en 

feleffektsanalys.  
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1B2. Nulägesbeskrivning 

16B2.1 Företaget 
Rehobot utvecklar och tillverkar produkter och system baserade på högtryckshydraulik. 70 
anställda jobbar idag på företaget som har sin bas i Eskilstuna, där också merparten av 
produktionen sker. Verksamheten delas upp i tre områden: Industri, Automotive samt Räddning, 
där de två första står för största delen av omsättningen. Företaget grundades på 1920-talet och 
började med att tillverka en mekanisk domkraft åt Volvo, då under namnet NIKE. Sedan dess 
har verksamheten växt och idag finns företaget representerat i stora delar av världen och har flera 
stora industriföretag som kunder. Basprodukterna är pumpar och cylindrar vilka marknadsförs 
för sig själva eller som en del i mer specialiserade lösningar. 

17B2.2 Verktyget 
Handmanövrerade verktyg är speciellt oumbärliga när det inte finns tillgång till externa 
kraftkällor, till exempel vid underhållsarbete ute på fält eller när maskineri behövs repareras på 
plats, som i den tunga industrin. Verktyget har till utformningen sett likadant ut sedan det 
konstruerades, se Figur 1.1. Vikten på hela verktyget inklusive spridare är 8.5 kg. Verktyget 
marknadsförs under räddningsutrustning och är ett handmanövrerat hydraulverktyg, ungefär 500 
enheter säljs årligen av företaget.  

 

 
Figur 1.1 Nuvarande verktyg. 
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18B2.3 Fakta verktyget. 
I den här avsnittet förklaras översiktligt hur några av verktygets viktigaste komponenter fungerar. 

42B2.3.1 Enstegspump 
Det nuvarande verktyget har en enkelverkande pump som i princip fungerar som en domkraft. 
Dvs att ett liten kolvarea används för att trycksätta en annan större kolvarea i lyftverktyget, t.ex. 
en spridare eller en tryckcylinder, se Figur 1.2. 

 
 

  

43B2.3.2 Gränssnitt  
Med gränssnitt menas i detta kapitel kopplingen mellan pumpverktyget och lyftverktyget, t.ex. en 
spridare. Det nuvarande verktyget har ett svivlande gränssnitt vilket möjliggör 360° rotation av 
spridaren, se figur 1.3. Konstruktionen fungerar så att när hydraulsystemet inte är trycksatt så kan 
man rotera verktyget till önskad vinkel. Då systemet är trycksatt, t.ex. när pumpverktyget pumpas 
gör oljetrycket att gränssnittet låses fast i den inställda vinkeln, se figur 1.4. 

 

 
 

 
 

 

Figur 1.4 Snitt av svivlande gränssnitt. Figur 1.3 Principiell uppbyggnad av svivlande 
gränssnitt. 

Figur 1.2 Principiell uppbygnad av 
enkelverkande pump. 
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44B2.3.3 Säkerhetsventil  
Säkerhetsventilens funktion är släppa ut hydrauloljan i oljereservoaren när övertryck uppkommer 
i systemet. Konstruktionen är utformad så att ventilen utlöses då den förinställda tryckkraften i 
skruvfjädern överskrids som ett resultat av övertryck i hydraulsystemet, se Figur serie 1.5, när 
trycket åter sjunkit till det tillåtna stängs ventilen. Övertryck kan ske när t.ex. spridaren används 
för arbete som den inte är dimensionerad för. 

  

 

 

45B2.3.4 Avlastningssventil  
Med avlastningsventil menas en ventil som öppnar och stänger för flöde i hydrualsystemet. När 
denna ventil är i stängt läge kan oljetrycket skapas för att använda verktyget. När ventilen öppnas 
faller trycket och hydrauloljan flödar tillbaka till oljereservoaren. Avlastningsventilen i det 
nuvarande verktyget är av skruvmodell, det vill säga att för att öppna och stänga ventilen skruvas 
den till önskat läge, se Figur 1.6. 

 
 

46B2.3.5 Oljereservoar  
Oljereservoaren ackumulerar hydrauloljan som används vid pumparbetet. När pumparbetet 
påbörjas överförs den trycksatta hydrauloljan till spridarens oljekammare. Oljan innessluts i 
kammaren med hjälp av en gummiblåsa, se Figur 1.7, vilken drar ihop sig när oljan är i den 
trycksatta delen av hydraulsystemet dvs i verktyget.  

 

 

 

 

Figur 1.5.2 Snittbild av säkerhetsventil i öppet läge. Figur 1.5.1 Snittbild av säkerhetsventil i 
normalläge. 

Figur 1.6 Snittbild av skruvventillen i stängt läge. 

Figur 1.7 Snittbild av oljereservoaren. 
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2B3. Teoretisk referensram 
Projektarbetet har krävt grundläggande kunskaper och erfarenheter i ingenjörsmetodik för att 
kunna planera och arbeta systematisk under projektets gång, särskilt under 
problemdefinitionsfasen då denna fas definierar det kommande projektarbetet. Design- och 
formkurser har varit till stor nytta för att kunna skapa och visualisera konceptförslag under 
idegenereringsfasen och därmed kunna skapa en konstruktiv dialog under projektarbetet. 
Teoretiska kunskaper i materiallära, hållfasthetslära och produktionsteknik har varit viktiga 
ämnen under konstruktionsfasen då överslagsberäkningar för enklare beräkningar användes vid 
konstruktionsarbetet. De kunskaper och erfarenheter inom datorbaserade konstruktionsverktyg 
och designverktyg, som erhållits under studietiden, har varit avgörande för att kunna använda sig 
av 3D utskriftstekniken och visualisera slutkonceptet på ett professionellt sätt. Dessa kunskaper 
har erhållits under studietiden på utbildningen Maskinteknik vid KTH Södertälje. 

19B3.1 Ergonomi 
Erfarenheter från ergonomikursen bidrog till att kunna reflektera över de ergonomiska aspekter 
som kunde behandlas inom den givna tidsramen. Kunskaper erhållna under projektarbetet i 
ergonomikursen lade grunden till valet av metoderna som använts under projektet.  

47B3.1.1 Genomförande och fördjupning av ergonomiarbetet. 
Initielt gjordes en informationsinsamling om handtagsergonomiska faktorer genom sökning av 
relevant information i elektroniska medier och kurslitteratur, detta gav fördjupad kunskap inom 
ämnesområdet. Idégenerering gav koncepter som först visualiserades med hjälp av enkla skisser 
och modeller i enkla material konstruerades för att få ett känsla av storlek och form. Sedan 
visualiserades dessa med datorbaserade designverktyg för presentation för företagets handledare. 

20B3.2 Produktutveckling 
De grundläggande kunskaper i produktutvecklingsprocessen som erhålls under utbildningen var 
nödvändiga för att kunna utföra examensarbetet. Utbildningens projektbaserade grupparbete har 
givit möjligheter att kunna öva på de vanligast förekommande arbetsmetoder som finns inom 
denna disciplin. Hans Johannesson m.fl (2004) skriver följande om produktutvecklingens historia: 
Traditionellt har ansvaret för skapande av produkten delats mellan två kompetensområden i 
produktutveckling: ”konstruktion” och ”design”, där konstruktion har ansvarat för skapandet av 
produktens tekniska funktioner medan design har ansvarat för utformningen av produkten så att 
vi människor kan förstå, uppskatta och använda den. I det moderna produktutvecklingsarbetet 
måste ingenjören förstå och helst behärska några av de viktigaste ämnen som kretsar kring 
produktutvecklingsprocessen  som till exempel hållbar utveckling, ekonomi, konstruktion, design 
och produktionsteknik. 

48B3.2.1 Genomförande och fördjupning av produktutvecklingsprocessen. 
I början av projektet studerades Avalons innovationsmodell ”AIM” (Avalon Innovation Model). 
Med hjälp av en erfaren projekledare från Avalon Innovation erhölls djupare förståelse och 
kunskap om hur ett modernt innovationsföretag arbetar idag. AIM är indelad i tre huvudetapper: 
Insikt, Idégenerering och Implementation, där varje etapp har flera moment som tillsamans 
skapar en målstyrd produktutvecklingsprocess och en kreativ arbetsmiljö. Denna arbetsmodell 
hjälper Avalons kunder att förkorta och styra innovationsprocessen till önskat resultat. Med 
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inspiration av AIM-modellen planerades projektet och genomfördes genom att dela in det i fyra 
huvudfaser, se Figur 2. Under projektets första fas, problemdefinitionsfasen, lades grunden för 
hela arbetet. Syftet med projektets andra fas, datainsamlingsfasen, var att få en bättre förståelse 
för uppgiften och dess förutsättningar för att lösa problemet. Tyngdpunkten under 
datainsamlingsfasen låg på användaranalysen, för att kunna identifiera krav och önskemål som 
skulle kunna ställas på produkten av de grupper som kan komma i kontakt med denna. På grund 
av den begränsade tiden fokuserades arbetet på slutanvändaren. För att i ett tidigt stadium kunna 
identifiera eventuella risker vid användandet av produkten gjordes en riskanalys på den gamla 
pumpenheten. Benchmarking utfördes på en av konkurrentens produkter, där bl.a. aspekter som 
funktion och konstruktion jämfördes med kundens produkt, detta för att skapa en förståelse för 
de båda produkternas styrkor och svagheter. Under Informationsökningen studerades dokument 
som maskindirektivet och Standard för rörliga eller flyttbara domkrafter och likartad 
lyftutrustning (EN 1494:2000+A1:2008) vilket verktyget klassas som. Detta för att införskaffa 
information om vilka lagar och regler gäller för hydrauliska verktyg i EU. Den kreativa fasen som 
benämns som Design/Konstruktionsfasen och delades in i tre underfaser, se Figur 2.1. Under 
konceptgeneringsfasen togs ett antal koncept baserade på den information och de krav som 
samlades in under den föregående fasen fram. Dessa koncept utvärderades med hjälp av en 
beslutmatris och diskussioner. Det datorbaserade konstruktionsverktyget Creo 2.0 användes för 
att bygga en 3D modell av slutkonceptet under konstruktionsfasen, där resultatet utvärderades 
med hjälp av riskanalysmoteden FMEA. Detta för att identifiera eventuella risker vid 
användandet av slutkonceptet. I den sista fasen skrevs rapport över arbetet, presentationsmaterial 
(som utskrift av slutkonceptet med hjälp av 3D-utskriftteknik) och de slutliga konceptskisserna 
förbereddes. 

 
 

 

  

Figur 2.1 Uppdelning av projektarbetet. 
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3B4. Faktainsamling 
Dagens produktutveckling skiljer sig stort från hur man genomförde projekt förr i tiden. Idag 
stödjer sig produktutveckling på metoder vars syfte är att från början till slut arbeta på ett 
systematiskt sätt för att i slutänden leverera en kostnadseffektiv lösning eller produkt. Att fånga 
det aktuella läget på marknaden, kundens krav och integrera dessa i produktutvecklingen är den 
viktigaste delen för att skapa en konkurrenskraftig produkt. Ett antal metoder finns för att 
utvärdera konkurrenter och identifiera användarnas krav. Under detta projekt användes följande 
metoder för faktainsamling för att skapa en tydlig bild.  

21B4.1 Användarstudie 
En användarkartläggning genomfördes och studiebesök bokades hos tre företag som är 
verksamma i branschen som Rehobot riktar sig till. Vid användarkartläggningen identifierades 
flera användargrupper, dessa delades in i två huvudgrupper, interna, se Tabell1. och externa, se 
Tabell 2. Beroende på ett företags organisation och storlek kan en person ha ansvar för flera 
områden samtidigt. 

Interna Primära Sekundära 
Ekonomiavdelning Säljare Inköpare 
Utvecklingsavdelning Konstruktionschef Designingenjörer 
Produktionsavdelning Produktionschef Verkstadstekniker 

Tabell 1, interna användargrupper. 

Externa Primära Sekundära 
Ekonomiavdelning Inköpare Återförsäljare 
Underhållsavdelning Underhållstekniker Underhållschef 
Verktadsavdelning Verkstadstekniker Verkstadschef 

Tabell 2, externa användargrupper. 

På grund av tidsbegränsningen i projektet bestämdes att fokus skulle läggas på slutanvändaren, 
för att identifiera deras krav och önskemål. Även på de beslutsfattare närmast slutanvändaren, 
vilket i det här fallet blev intervjuer med verkstads/underhållschefer och 
verkstads/underhållstekniker. 

49B4.1.1  Intervju 
Det finns flera metoder som kan användas under en användarstudie. Dessa metoder är bland 

andra intervjuer, enkäter och observationer. Efter diskussion, där faktorer som tid och erferenhet 

från tidigare kurser togs i beaktande, beslutades att genomföra intervjuer i samband med 

studiebesöken. Det finns flera intervjumetoder att välja mellan. Dessa studerades och i 

samförstånd valdes halvstrukturerad inteervjuteknik då det ansågs passa i det här sammanhanget 

och inom den givna tidsramen. Halvstrukturerad intervjuteknik innebär en kombination av öppna 

och slutna frågeställningar där det finns en intervjuagenda som följs med utrymme för diskussion 

kring frågeställningarna (Boghard, M, m.fl., 2008). Frågeställningar som man ville undersöka var 

bl. a. ålder och kön på användaren, ergonomiska aspekter som arbetsställningar och avstånd som 

man bär arbetsverktyg under arbetet, tekniska och fysiska krav på verktyg från användarna och 

undersöka arbetsmiljön som verktyget kommer att verka i. Inför de olika studiebesöken 

upprättades en intervjuplan och den insamlade informationen sammanställdes sedan för att tolkas 

till mätbara tekniska krav eller önskemål. 
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50B4.1.2 Studiebesök 
 
Outokumpu 
Outokumpu Stainless AB, Avesta Works är ett stålverk som återvinner rostfritt stål, anläggningen 
ligger i Avesta. Studiebesöket  genomfördes i syfte att undersöka vilka verktyg företaget använder 
vid underhåll av sin maskinpark, att identifiera miljön där dessa verktyg används och att intervjua 
underhållsansvariga och verkstadspersonal. Besöket resulterade i en guidad tur i anläggningen och 
intervjuer/samtal med verkstadschef och underhållsteknikerna. Detta gav viktig information om 
vilka verktyg som används vid underhåll, hur verktygen används och vilka krav som 
underhållsteknikerna har på dessa. Arbetsmiljön på de olika produktionsavdelningarna och 
serviceverkstäderna dokumenterades. 
 

Fors bruk. 
Stora Enso Fors AB, Fors bruk tillverkar falskkartong som används till konsumentförpackningar 
för bland annat livsmedel och cigaretter samt för grafiska ändamål. Fabriken ligger i Fors, ca 1,5 
mil nordost om Avesta. Syftet med besöket var att identifiera arbetsmiljön och de verktyg som 
används vid underhållsarbetet i fabriken. Besöket resulterade i att underhållschefen Johan 
Nordlund intervjuades och ett besök på underhållsverkstaden där ett öppet samtal med 
verkstadspersonalen genomfördes. Besöket på Fors bruk bekräftade mycket av den information 
som insamlades hos Outokumpu. 

Euromaint. 
Euromaint AB är en leverantör av tågunderhåll för person- och godstrafik. Företagets svenska 
huvudkontor ligger i Solna. Euromaint bedriver verksamhet i ett flertal orter i Sverige. Syftet med 
besöket var att identifiera slutanvändaren och miljön som underhållsutrustningen används i. 
Resultatet blev en givande intervju med underhållschefen Fredrik Borgenäs, en guidad tur på 
underhållsanläggningen och ett givande samtal med verkstadspersonal. 

22B4.2 Benchmarking 
Benchmarkning utfördes på en produkt som Rehobot har identifierat som sin främsta konkurrent 
på marknaden. Konkurrentens produkt jämfördes i två syften. Den första var för att undersöka 
hur den skiljer sig åt mot Rehobots produkt i olika aspekter. Den andra var för att identifiera, 
förbättra och implementera konkurrentens tekniska lösningar i vårt koncept. De punkter som 
analyserades var följande:  

51B4.2.1 Anpassningsbar 
Med anpassningsbar menas i detta sammanhang hur väl produkten kan anpassas i form av att 
handtaget kan ställas i olika vinklar för att underlätta pumparbetet. Konkurrentens produkt har i 
det här fallet en klar fördel då handtaget på denna kan vinklas 360 grader runt sin axel. Rehobots 
produkt är i detta avseende sämre då handtaget är fast i ett pumpläge, däremot är gränssnittet 
svivlande, vilket ger fler möjligheter till inställning vid användningen av verktyget. 

52B4.2.2 Avlastningsventil 
Avlastningsventil är den anordning som finns i produkten som öppnar och släpper ut 
hydraulikoljan tills verktyget har åter sjunkit till standardläge. Rehobots produkt har en relativt 
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greppvänlig ventilskruv, i detta fall i form av en skruvventil. Fördelar som identifierades med 
denna lösning är att det kan underlätta arbetet då denna är lätt åtkomlig i jämförelse med 
konkurrentens, dock kan det vara ett riskmoment då något av misstag skulle kunna fastna i 
ventilhuvudet. Konkurrentens produkt har en svåråtkomlig ventil som gör att man behöver göra 
ett extra moment vid stängning eller öppning av trycket, däremot ur en säkerhetssynpunkt bra då 
den inte kan öppnas av misstag. 

53B4.2.3 Komplexitet 
Verktygens uppbyggnad undersöktes för att få en bild av hur komplext  konkurrentens verktyg är 
i jämförelse med Rehobots. Rehobot produkt har en klar fördel då antalet detaljer som bygger 
upp pumpen är färre en konkurrentens produkt.  

54B4.2.4 Material 
Antal material produkten är tillverkad av. Konkurrentens produkt är uppbyggd av aluminium, 
stål, gjutjärn och gummikomponenter. Rehobots produkt är i princip konstruerad med samma 
kombination av material. 

55B4.2.5 Pumpkraft 
Den kraft som användaren behöver anbringa på handtaget för uppnå ett tryck på 80 MPa. 
Pumpkraften som behöver anbringas för att skapa ett tryck på 80 MPa är efter 
överslagsberäkningar lägre på konkurrentens produkt än på Rehobots. 

56B4.2.6 Utrymmeskrav 
Det utrymme användaren behöver för att använda verktyget. Konkurrentens kompakta 
utformning av pumpen ger en fördel vid arbete i trånga utrymmen. Rehobots utformning kräver 
att man har gott om utrymme runt verktyget för att kunna använda verktyget på ett effektivt sätt. 

57B4.2.7 Vikt 
Med vikt menas verktygets hela massa inklusive spridare. Rehobots produkt väger mer i den här 
jämförelsen då spridaren inkluderades i vikten, men Rehobots spridare är starkare då den kan 
anbringa mer lyftkraft än konkurrentens motsvarande produkt.  

58B4.2.8 Ytbehandling 
Ytbehandling är olika metoder att få produkter eller utrustning att förebygga eller för att 
motverka slitage i samband användandet av produkten. Även i rent estetiska syften kan man 
ytbehandla ytor av produkter. Konkurrentens produkt är målad med ett lager med färg som enda 
ytbehandling. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta vara bra, men är väldigt negativt då kraftiga 
slag kan medföra att färgen lossnar, vilket i sin tur gör att materialet utsätts för angrep i form av 
korrosion. Rehobots produkt har flera olika ytbehandlingar vilket kan vara negativt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Däremot är Rehobots ytbehandling både slagkraftig och skyddar 
verktyget från korrosion på ett effektivt sätt. 

Benchmarkingen belyste olika områden där konkurrentens produkt utmärker sig på ett bättre sätt 
än Rehobots t.ex. anpassningsbart och icke utrymmeskrävande. Dessa egenskaper kan anses vara 
viktiga ur ett användarperspektiv. Punkter som avlastningsventil och pumpkraft är direkt 
beroende av vilken konstruktionslösning man har utgått ifrån. Arbetet har resulterat i ett lista 
med egenskaper att beakta inför nästa fas. 
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23B4.3 Ergonomi 
Ergonomiska faktorer som under detta projekt berördes är vikt och handtagsutformning på 
verktyget. Arbetsställningar vid användandet av verktyget kommer att beaktas men inte att 
fördjupas på grund av att en ergonomisk analys av dessa inte är möjlig inom projektets tidsram. 
De ergonomiska utgångspunkterna för pumphandtaget och avlastningsventilen kommer att vara 
handtagsutformning, reglage och användargränssnitt.  

59B4.3.1 Handtagsergonomi 
Verktygets handtag utgör ett gränssnitt mellan människa och verktyg, därför är handtagets 
utformning en viktig faktor som direkt kommer att påverka användbarheten och upplevelsen av 
verktyget under arbetet. Handtaget ska ha runda ytor och tillräckligt med utrymme för åtkomst 
och grepp. Man ska även undvika vassa kanter eller upphöjningar i greppområdet, som t.ex. 
fingergreppsutformning. En tumregel vid handtagsdesign är att handtaget ska anpassa sig efter 
användarens hand och inte tvärtom. Principiella faktorer vid handtagsdesign är följande.  

60B4.3.2 Handtagets längd 
Antropometriska studier av män och kvinnor visar att handtagslängden ska vara åtminstone 90 
mm, detta för att krafter ska kunna fördelas över en tillräckligt stor yta i handen. För kvinnliga 
användare rekommenderas en längd mellan 90-110 mm men inte kortare än 80 mm. 
Rekommendation för handtagslängd hos verktyg där höga matningskrafter överförs är ungefär 
100 till 130 mm. När handskar används i samband med arbetet bör längdmåtten ökas med 13 
mm. (Atlas Copco, 2010) 

61B4.3.3 Handtagsdiameter och form. 
Information om arbetsuppgiftens karaktär, kraftbehov, användaren, arbetsställningar och miljön 
där verktyget används är faktorer som bestämmer utformandet av grepphandtaget. 

62B4.3.4 Kraftbehov 
Med kraftbehov menas den kraft som krävs för att utföra arbetsuppgiften, där de två 
huvudgrupperna är kraftgreppet respektive nypgreppet. Kraftgreppet appliceras för att hantera 
stora tunga saker eller för att utöva stora krafter. Fingrarna har ett säkert grepp runt objektet och 
överlappas av tummen. Handtaget ska vara så brett att fingertopparna inte rör vid handflatan, 
t.ex. vid grepp av en hammare. Den av Atlas Copco rekommenderade diametern för män är 38 
mm och för kvinnor 34 mm, acceptabel diameter är mellan 30 och 45 mm. Nypgreppet är ett 
grepp mellan tummen och sidan av pekfingret. Detta används för att hantera små föremål som 
inte kräver stora krafter, t.ex. vid hantering av dörrnycklar.  

63B4.3.5 Material, kontaktyta och miljö 
Arbetsmiljön där verktyget ska användas kommer att ställa krav på materialet och kontaktytan. 
Kontaktytan defineras som ytan mellan handtaget och handen. Atlas Copco rekommenderar att 

yttrycket i handen inte får överstiga 20�/�	
. Materialet ska kunna isolera mot elektricitet, 
vibrationer, värme och kyla vid behov. Det ska kunna vara tillräckligt hårt för att slipdamm och 
spån inte ska kunna fastna på handtaget. Svett, olja, fett och smuts kan öka risken för glidning 
och för att förebygga detta kan handtaget förses med en ytstruktur som ökar friktionen och ger 
ett bra grepp. Glidning kan även förebyggas med tumgrepp på handtaget eller med ändstopp.  
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64B4.3.6 Kvinnor, män och vänsterhänta.  
Kvinnor, män och vänsterhänta är användargrupperna som representeras idag på 
arbetsmarknaden. Tyvärr har männen tidigare varit den grupp som har utgjort normen för 
utformning av handhållna verktyg och maskiner (Prevent, 2010). Ett unisexhandtag anpassad för 
både höger och vänsterhänta är att föredra till maskiner och verktyg som kommer att användas 
vid monteringsarbete och som underhållsverktyg. Här spelar användaranalysen en avgörande roll 
för att identifiera den slutliga användaren. 

65B4.3.7 Reglage 
Generella principer för manöverdon är att dessa ska vara åtkomliga, identifierbara och förståeliga. 
Användaren ska utan svårighet kunna upptäcka reglagen, nå dem och förstå hur de ska hanteras 
utifrån form och storlek (Prevent, 2010). 

66B4.3.8 Användargränssnitt 
Användargränssnittet mellan människa och maskin, handtag och reglage ska kunna identifieras 
genom form och färg. När symboler, färgkodning eller riktning används ska operatören på ett så 
enkelt sätt som möjligt förstå det. Vid användning av symboler förutsätts att de är välkända och 
tolkas otvetydigt. Bokstäver och siffror är i grunden också en sorts symboler. Färger är svåra att 
använda rätt vid design. Det finns fördelar och nackdelar vid användning av färger för att 
kommunicera med operatören, t.ex. är att 8% av männen är färgblinda. En positiv aspekt är att 
ett snabbare intag av informationen kan ske. 

I västvärlden brukar dessa färg stereotyper 
användas: 

Vid beskrivning genom riktning finns det också kulturella 
stereotyper, dessa är: 
 

• Rött = Stopp, fara, varmt, eld. • Rörelse upp = ökat värde. 
• Gul = Varning, sakta, testning. • Rörelse ner = minskad värde. 
• Grönt = Ok, kör, forsätt, på. • Medurs = vridning åt höger = ökat värde. 
• Blå = Kallt, vatten, lugnt. • Moturs = vridning åt höger = minskat värde. 

67B4.3.9 Vikt 
Vid konstruktion av handhållna verktyg eftersträvas alltid en låg vikt för att minimera 
belastningen av operatören under arbetet. I studier rekomenderas att verktyg burna av operatörer 
ska ha en maximal vikt på 2,3 kg och 1,75 kg för precisionsverktyg (Prevent, 2010).  
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24B4.4 Riskanalys 
De riskanalysmetoder som användes under arbetet var felträdsanalys (FTA) och feleffektanalys 

(FMEA).  

Felträdsanalys är en ”top-down”- metod, det vill säga att man utgår ifrån ett bestämt fel, t.ex. ett 
systemfel. Delorsakerna eller delhändelserna till systemfelet identifieras genom att rita ett felträd 
där kopplingarna mellan orsaker, delhändelser och fel presenteras med logiska grindar, se figur 
3.1. En “och-grind” kräver att de båda underliggande felhändelserna eller felorsakerna inträffar 
för att det överordnade tillståndet skall ändras. För en “eller-grind” räcker det med att en av två 
felhändelser eller felorsker inträffar för att det överordnade tillståndet skall ändras (Johannesson 
H, m.fl., 2004). 
 

 

 

Feleffektanalysmetodiken är av “bottom-up“ karaktär, vilket betyder att man utgår från en 

felhändelse på komponetnivå och genom subjektiva bedömningar härleder vilka felfunktioner 

den kan leda till på högre systemnivåer. FMEA metoden baseras på relativa skalor för skattning 

och bedömning av tre faktorer, dessa är felsannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikheten att 
Uinte U upptäcka felet. Datan sammanställs med hjälp av ett tabell för att genom multiplikation 

kombineras till ett risktal, en så kallad RPN värde (Risk Priority Number), för varje felhändelse. 

RPN värdet kommer att ligga inom intervallet 1-1000,  högre värde ger hänvisning av vilka 

felhändelser som bör prioritiras för att åtgärdas först (Johannesson H, m.fl., 2004). 

 

FTA genomfördes på Rehobots produkt för att identifiera eventuella riskmoment vid 

hanteringen av verktyget, som kan leda till personskador och produktskador (se appendix 1 och 

appendix 2), detta i syfte att samla fakta om riskerna för att kunna förebygga dessa i kommande 

fas. Grundorsakerna till systemfel analyserades och visade att när felet är produktskador kan 

faktorer som konstruktionsfel vara en delorsak till att den kan inträffa. Även mänskliga faktorer 

som t.ex. monteringsfel och tillverkningsfel är återkommande orsaker som tillsammans med 

andra delorsaker kan leda till att systemfel inträffar. Vid undersökningen när det gäller 

personskador, är det mänskliga faktorer som t.ex. oaktsamhet vid arbetet och underhållsfel som 

utmärker sig. Även grundfaktorer som konstruktionsfel kan leda till skador för användaren. 

Riskanalysen har belyst områden som det interna kvalitetsarbetet bör fokuseras på. Även 

Figur 3.1 Exempel på felträd med logiska grindar. 
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mänskliga faktorer som kan leda till personskador går att förebygga med externt kvalitetsarbete i 

form av information och utbildning. Resultatet av FTA:an är en lista med faktorer som kommer 

att beaktas inför nästa fas. 

25B4.5 Informationssökning 
För att få en djupare förståelse och kunskap om vilka lagar och säkerhetskrav som gäller vid 
utveckling av ett hydrauliskt verktyg studerades standarder och föreskrifter från berörda 
myndigheter. De dokument som studerades var: 

• Svensk standard, SS-EN 1494+A1:2008 för lyftutrustning – Rörliga eller flyttbara 
domkrafter och likartad lyftutrustning. 

• Maskindirektivet (2006/42/EC). 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna. 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. 

68B4.5.1 Svensk standard 
Denna är en europastandard som specificerar gällande tekniska säkerhetskrav och åtgärder som 
kan förebygga de risker som kan uppstå vid användandet av lyftutrustning. Lyftutrustning 
definieras här som verktyg eller maskin som är mobil eller fast och konstruerade för att arbeta 
under belastning för att helt eller delvis höja och sänka last eller fordon vid ett eller flera 
lyftpunkter (exklusive lyft av personer).  

69B4.5.2 Maskindirektivet 
Maskindirektivet anger de grundläggande hälsa- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner 
som släpps ut på marknaden inom EU. För att en maskin ska kunna CE-märkas för fri 
försäljning på den europeiska marknaden måste denna uppfylla maskindirektivets och andra 
eventuella krav. 

70B4.5.3 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger vilka skyldigheter och ansvar ett företag har för att skapa 
sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. Föreskrifterna anger även hälsa- och säkerhetskrav på 
maskiner och berör köpare, användare, tillverkare och säljare av maskiner. I föreskrifterna finns 
bl.a. regler om CE-märkning, information och märkning av maskiner, bruksanvisningar, 
säkerhetskomponenter, monteringsanvisningar, tillsyn och marknadskontroll. Dessa dokument 
införlivar maskindirektivet i svensk rätt och hjälper små och medelstora företag att tillämpa denna 
på ett enklare sätt. 
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4B5. Konceptutveckling 
Konceptgenereringsfasen indelades i tre huvuddelar. Eftersom verktyget skulle kunna konstrueras 
på ett stort antal olika sätt, ansågs det genom diskussioner att en indelning av genereringsfasen 
skulle kunna underlätta arbetet. Med användarvänligheten och det framtida konstruktionsarbetet i 
fokus bestämdes att ett första steg på konceptgenereringsfasen skulle vara att generera olika 
konfigurationskoncept som ska stämma med de användarkrav som identifierades under de olika 
studiebesöken. Det andra steget i arbetet var att dela in verktyget i olika delar och generera ett 
antal koncept för varje del. Efter en diskussion bestämdes att ihopmonteringen av verktyget 
skulle anses vara en egen del. De olika koncepten analyserades med hjälp av diskussioner, 
utvärderingsmatris och i samråd med konstruktionsansvarig på Rehobot. Sluttligen sattes de valda 
koncepten ihop till ett slutkoncept. Detta koncept bearbetades och förfinades genom 
diskussioner, FMEA analyser och råd från handledaren på Rehobot. 

26B5.1 Konfigurationskoncept 
Med hjälpt av brainstorming och diskussion med underlag från användarundersökningen 
genererades ett antal olika konfigurationsmöjligheter, se Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 Sammanställning av konfigurationskoncept. 
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Förslag 2, 3 och 6 föll bort efter diskussion, eftersom användarundersökningen pekade på att 
slutanvändarna tyckte att konkurrentens tekniska lösning på pumparmplacering var optimal. 
Förslag 2 är i princip som den nuvarande lösningen, vilket är den lösning som kunden vill komma 
ifrån. Övervägande om att använda Rehobots tvåstegspumpskonstruktionen skulle ge förslag 2, 3 
och 6 omfattande omkonstruktion. Förslag 4 föll bort efter diskussion om att det är inte 
nödvändigt att både gränssnitt och pumphandtaget behöver snurra 360 grader i verktyget. Förslag 
7 och 8 föll bort på grund av att dessa inte ansågs vara smidiga att ställa in pumphandtaget på, 
vilket var en viktig egenskap som identifierades under användarundersökningen. Förslag 1 och 5 
valdes för vidare utveckling. Dessa koncept ansågs ligga närmare de krav som både kunden och 
slutanvändarna har. Dessa kommer att utvecklas vidare genom att ta fram delkoncept på de olika 
delarna och med dessa bygga ett slutkoncept.  

27B5.2 Delkoncept 
Efter diskussion delades verktyget in i tre huvuddelar, framdelen, mittdelen och bakdelen. 
Framdelen finns i två olika utföranden, ett med ett fast gränssnitt och den andra med ett 
svivlande gränssnitt. Dessa består av tre viktiga huvuddelar, den första benäms som gränssnittet, 
den andra som främre huset och den tredje som främre handtag. Mittdelen är uppbyggd av 
komponenter som benämns som ytterskalet och gummiblåsan. Även den bakre delen är uppdelad 
i två olika koncept med ett fast och ett svivlande koncept. Huvudfunktioner är 
pumpmekanismen, rotationsmekanismen, avlastningsventilen och pumphandtaget, se Figur 4.2.  

 

  Figur 4.2 Indelning av delkoncept. 
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5.2.1 Framdel 

Främre handtag 

Det främre handtagets huvuduppgifter är att ge stöd vid pumpning och att underlätta förflyttning 
av verktyget. Greppytan ska vara behaglig att greppa och glidsäker. Den ska även kunna 
temperaturisolera och elisolera. Genom brainstorming genererades ett antal lösningsförslag på det 
främre handtaget, dessa förslag visualiserades med av enkla skisser och enkla 3D modeller, se 
Figur 4.3.  

 

 

Med hjälp av en viktad Pugh’s beslutsmatris utvärderades de framtagna koncepten. Koncept 1 
användes som referens, se Tabell 3. 

Kriterier Viktning 
(1-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Utrymmeskrav 4 0 + 0 - 0 + + + 0 
Positionering 4 0 + + + + + - + - 
Förflyttning 3 0 0 + + + + - + 0 
Stöd vid pumpning 4 0 - + + + - - - 0 
Komplexitet 2 0 0 - - - 0 + - - 
  0 4 9 5 9 7 -5 5 -6 
Tabell 3, Pugh’s beslutsmatris del 1. 

  

Figur 4.3 Samanställning av lösningsförslag för det främre handtaget. 
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Koncept 2, 3, 4, 5, 6 och 8 gick vidare till en andra omgång. Koncept 2 användes som referens, se 
Tabell 4. 

Kriterier Viktning 
(1-5) 

2 3 4 5 6 8 

Utrymmeskrav 4 0 - - - 0 0 
Positionering 4 0 + - 0 - 0 
Förflyttning 3 0 0 0 0 0 0 
Stöd vid pumpning 4 0 + + + 0 0 
Komplexitet 2 0 - - - 0 - 
  0 2 -6 -2 -4 -2 
 Tabell 4, Pugh’s beslutsmatris del 2. 

Eftersom koncept 3 finns i ett antal liknande produkter som finns på marknaden idag, ansågs det 
efter diskussion att koncept 3 går vidare för att utvecklas och mer detaljerade 
konstruktionslösningar utvecklades. 
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Konceptresultat för det främre handtaget 

Koncept 1 

Koncept 1 bygger på idén att bygelhandtaget är fäst vid sidan av huset med möjlighet att kunna 
byta plats beroende på om användaren är höger- eller vänsterhänt. Handtaget hålls på plats av en 
låsskruv på undersidan. Handtaget ska även kunna demonteras från verktyget vid behov. 
 Ergonomiska faktorer som detta koncept bygger på är att radien på handtaget är 35 mm då 
denna diameter ansågs kunna ge en behaglig greppkänsla för män och kvinnor. Den andra 
ergonomiska faktorn är att handtaget är vinklat 110º framåt för att ge handleden en så naturlig 
greppvinkel som möjligt när man ska pumpa verktyget. Handtaget har ett gummiyta som ska 
kunna anpassa sig efter användares hand och förebygga glidning. Även ändstoppet ska kunna 
förebygga att man tappar verktyget och färgen ska kunna dra till sig blicken då man vill greppa 
verktyget, se Figur 4.4.   

 

 

  

Figur 4.4 Bild över koncept 1. 
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Koncept 2 

Koncept 2 är en klassisk bygelhandtagskonstruktion. Detta koncept bygger på att handtaget och 
fästena skruvas fast vid huset från båda sidorna. Handtaget ska även här kunna demonteras från 
verktyget vid behov. Ergonomiska faktorer som detta koncept bygger på är att radien på 
handtaget även här är 35 mm och att handtaget också är vinklat 110º framåt. Handtaget har ett 
gummiyta som ska kunna anpassa sig efter användares hand och förebygga glidning. Färgen på 
ändstoppet ska kunna dra till sig blicken då man vill greppa verktyget och valdes då denna 
färgnyans finns på företagets logotyp, se Figur 4.5. 

. 

.  

 

 

  

Figur 4.5 Bild över koncept 2. 
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Koncept 3 

Koncept 3 har en liknade form som koncept 2. Det som skiljer koncepten åt är utformningen på 
fästet mot huset. Detta koncept bygger på att hantaget fästs med hjälp av ett knäppfäste. Vid 
demontering av handtaget sitter fästet kvar på huset. Ergonomiska faktorer är även här att radien 
på handtaget är 35 mm och handtaget är vinklad 110º framåt. Handtaget har ett gummiyta som 
ska kunna anpassa sig efter användares hand och förebygga glidning. Den gröna färgen ska 
intuitivt kunna dra till sig blicken då man vill demontera handtaget eller greppa verktyget, se Figur 
4.6. 

 

 

 

De tre konceptförslagen presenterades för en erfaren konstruktör på Avalon Innovation. Genom 
diskussion av faktorer som konstruktion, kostnad, funktionalitet, användarvänlighet och risker 
bedömdes det gemensamt att koncept 2 är den som lämpar sig bäst av de tre att behålla och 
förfina i konstruktionsfasen. 

  

Figur 4.6 Bild över koncept 3. 
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Huset 

Tre formkoncept på husets utseende genererades genom brainstorming och genom att studera 
konkurrenternas olika lösningar. Några av dessa fick ett futuristisk utseende.  

Koncept 1 

Detta koncept anses kunna passa in i konfigurationslösning 1;  Svivlande gränssnitt, ej roterande 
pumphandtag på baksidan. Formen är en tidig konceptidé i projektarbetet där tanken var att ge 
verktyget en futuristisk form. Konceptet illustreras med enkla 3D- modeller och för att få en 
uppfattning om hur hela verktyget skulle kunna se ut visas huset med förenklat främre handtag, 
principiell placering av avlastningsventilen, spridare och pumphandtag, se Figur 4.7. 

 

 

Koncept 2 

Konceptet är en lösning på konfiguration 5; fast gränssnitt dvs ej roterande med roterande 
pumphandtag (kanontorn) på baksidan. Formen har ett futuristiskt utseende med inspiration av 
nuvarande verktyg. Konceptet illustrerades även här med en enkla 3D modeller. För att ge en 
uppfattning av hur hela verktyget skulle kunna se ut visas huset med förenklad främrehandtag, 
principiellt placering av avlastningsventilen, spridare och pumphandtag, se Figur 4.8. 

Figur 4.7 Koncepthus 1. 
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Koncept 3 

Detta koncept är inspirerat av konkurrentens produkt, där formen på huset är cirkulär. Båda 
konfigurationslösningarna kan implementeras i detta koncept, dvs konfigurationslösning 1 och 5. 
Idén illustrerades med en enkel 3D modell för att ge en uppfattning av hur hela verktyget skulle 
kunna se ut. Där visas huset med ett förenklat främre handtag och en principiell placering av 
avlastningsventil, spridare och pumphandtag, se Figur 4.9. 

 

 

Figur 4.8 Koncepthus 2. 

Figur 4.9, Koncepthus 3. 
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Efter diskussioner där faktorer som konstruktion och tillverkningsmöjligheter prioriterades, 
valdes koncept 3 för vidare utveckling. Subjektiv bedömning av ekonomiska faktorer var även en 
anledning till att det konceptet gick vidare. Det ansågs att den cirkulära formen på huset skulle 
eventuell förenkla tillverkningen av en prototyp. 

 

Gränssnitt 

Gränssnittet är den del som kopplar ihop pumpenheten med verktyget, i den här fallet spridaren. 
Ett antal idéer på hur gränssnittet skulle se ut genererades med hjälp diskussioner och 
brainstorming, dessa idéer visualiserades med hjälp av enkla skisser där form och funktion 
presenterades för en erfaren konstruktör på Avalon innovation.  Faktorer som tillverkning, 
material, kostnad, konstruktion och risker diskuterades och gemensamt bestämdes att idén 
”Bulten” skulle gå vidare. Fasta och svivlande lösningar som bygger på detta koncept utvecklades 
vidare. 

Koncept 1 

Konceptet bygger på idén ”bulten”. Konstruktionen ger fast sammankoppling till verktyget, 
denna lösning hindrar att kunden ska koppla isär pump från verktyg. Bulten (grön) går igenom 
huset (röd) och gängas fast i spridaren. Vid åtdragning av bulten, trycks spridaren fast mot huset. 
Konceptet visualiserades med hjälp av enkla 3D modeller för att få en pricipiell översyn av 
konstruktionen, se figur 4.10. 

 

 

  

Figur 4.10 Gränssnittskoncept 1. 
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Koncept 2 

Detta koncept har ett svivlande gränssnitt. Bulten (grön)monteras genom huset (blå) och gängas 
fast i spridaren. Låsbrickan (röd) gängas fast i huset (blå) och håller bulten på plats. Ett avstånd 
mellan låsbrickan och bulten möjliggör rotation av bulten och spridaren. När oljetrycket 
anbringas trycks bulten fram mot huset och ”låser” bulten. Detta koncept kan även modifieras så 
att låsbrickan helt låser fast bulten i ett läge. Konceptet visualiserades med hjälp av enkla 3D-
modeller för att få en pricipiell översyn av konstruktionen, se Figur 4.11. 

 

 

 

Till skillnad från tidigare process valdes här att behålla båda koncepten då det inte var klart hur 
den bakre delen av verktyget skulle se ut än. 

  

Figur 4.11 Gränssnittskoncept 2. 
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72B5.2.2 Mittdel 
 

Formen av mittdelen bestämdes indirekt av formen på huset, i detta fall en cirkulär form. 
Ytterhöljets cirkulära form ansågs ge en fingervisning av vilken typ av förband som kan komma 
att användas i konstruktionen. Ytterhöljet användes för att placera företagets logotyp och 
symboler med anvisningar om vilken skyddsutrustning som rekommenderas att användas vid 
arbete med verktyget. Information om hur eventuella reglage används med hjälp av symboler 
med riktning eller färgkodning kan med fördel också placeras på yterhöljet. Figur 4.12 ger ett 
principiellt exempel om hur ytterhöljet skulle kunna att se ut. 

 

 

Till mittdelen hör även komponenten gummiblåsan, vilken har till uppgift att innesluta 
hydraulikoljan i verktyget. Utseendet på gummiblåsan kommer att följa formen på ytterhöljet se 
figur 4.13. 

 

Figur 4.12 Renderad bild över ytterhjöljet. 

Figur 4.13 Renderad bild över gummiblåsan. 
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73B5.2.3 Bakdel 

Den är uppbyggd av huvudfunktioner som avlastningsventilen, pumpmekanismen och 
rotationsmekanismen. Inställningsmekanismen ingår i pumpmekanismen. Bakhuset är indelad i 
en fast och en svivlande del, se Figur 4.14.  

 

 
Bakhuset 

Bakhuset är benämningen på den del där pumpmekanismen, avlastningsventilen kommer att 
monteras. Ett viktigt användarkrav var att pumpen ska kännas stadig och att pumphandtaget 
stannar i önskad pumpinställning vid paus av pumparbetet. Därför har bakhuset försetts med ett 
styrspår för pumpmekanismen. Rotationsmekanismen har konstruerats så att denna skall kunna 
låsas i önskad vinkel. Ett principiellt ”fast” koncept skapades där pumpmekanismen och 
avlastningsventilen kan monteras, se Figur 4.15. 

 

Figur 4.14 Uppbyggnad av bakdelen. 

Figur 4.15 Bild över det fasta bakhuset. 
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Till det svivlande bakhuset skapades ett antal huvudkoncept för att tillåta rotation och sedan 
låsning av huset i önskad vinkel. Huset delades in i två huvuddelar som roterar med 
kanontornspricipen, dvs att ett torn roterar kring ett axel på en fästplatta. Låsring som fäst på 
kragen av fästplattan håller tornen på plats, se Figur 4.16. 

 

 

Ett koncept för rotationsmekanismen skapades genom brainstorming och diskussion. Dessa är 
spärrhandtagslåsning, stålkulelåsning och friktionslåsning. Principen till dessa koncept förklaras 
här nedan: 

Spärrhandtagslåsning 

Tornen har en inbyggd låsanordning i form av en liten spärr som låser fast tornen på plattan i 
önskat läge, se Figur 4.17. 

 

Figur 4.16 Principiell bild över svivlande uppbyggnad. 

Figur 4.17 Bild över spärrhandtagslåsning. 



31 
 

Stålkulelåsning 

Detta koncept bygger på att stålkulor inbyggda i fästplattan trycks mot tornen med hjälp av 
tryckfjädrar, tryckkraften håller tornen i önskad vinkel. När en momentkraft som överstiger 
tryckkraften anbringas på tornet sätts det i rotationsrörelse, se Figur 4.18. 

 

 

Friktionslåsning 

Konceptet bygger på att en inbyggd friktionsbricka i fästplattan trycks mot tornen med hjälp en 
vågfjäder av plattråd. Vågfjädern anbringar en tryckkraft mot stålbrickan som i sin tur skapar en 
friktionskraft som håller tornen i önskad vinkel. När en momentkraft som överstiger 
friktionskraften anbringas på tornet sätts det i rotationsrörelse, se Figur 4.19. 

 

Figur 4.18 Bild över stålkulelåsning. 

Figur 4.19 Bild över friktionslåsning. 
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Då det ansågs att de tre koncepten var lika i många avseenden försvårades användandet av 
vanliga beslutsmatriser. Därför konsulterades Rehobots konstruktionsansvarige för att kunna få 
ett kvalificerat omdöme av koncepten. Efter ett givande möte där faktorer som 
användarvänlighet, underhåll, tillverkning och risker diskuterades, blev rekommendationen att 
friktionskonstruktionen skulle gå vidare till konstruktionsfasen. 

Pumpmekanismen 

Pumpmekanismen tillåter att tryck skapas i hydraulpumpen med hjälp av pumpkolven, denna är 
fäst på bakhuset som antigen är fast eller kan roteras. Hävarmseffekten hjälper till att anbringa 
pumpkraft, som t.ex. i en domkraft. Armen kan ställas in i önskad arbetsvinkel, beroende på 
vilket arbetsutrymme man har, med hjälp av inställningsmekanismen. Önskan att kunna ställa in 
pumparmen i ett önskat läge var ett viktigt krav som identifierades vid användarundersökningen. 
Även önskan att verktyget skulle kännas kompakt bidrog till att verktygsarmen gjordes 
inställningsbar. Genom brainstorming genererades två principiella koncept på denna funktion. 

Principiellt koncept 1 

Detta koncept är inspirerat av mobila domkrafter som finns i nästan varje modern bil idag. 
Konstruktion har en enkel design, pumplänken förses med en hålkonstruktion som möjliggör att 
handtagsarmen kan demonteras och monteras på givna hålutrymmen vid användning, se Figur 
4.20. 

 

 Figur 4.20 Bild över inställningsmekanism. 



33 
 

Principiellt koncept 2 

Detta koncept har en inställbar fast mekanism vilket möjliggör rotation. Med fast menas att 
konstruktionen inte går att demontera. Inspiration till denna lösning har hämtas från nuvarande 
inställbara verktyg som spärrnycklar och momentnycklar. Konstruktionen som gör dessa verktyg 
inställbara är mer komplex än koncept 1, men principen anses möjlig att kunna implementeras i 
detta koncept, se Figur 4.21. 

 

 

Genom diskussioner bestämdes att koncept 2 kommer att föreslås för implementering i 
slutkonceptet. Negativa faktorer som identifierades med koncept 1 vid användarundersökningen 
avgjorde detta val.  

Figur 4.21 Bild över inställningsmekanism 

2. 
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Avlastningsventilen 

Flera koncept för formen på avlastningsventilens reglage genererades genom brainstorming. 
Principen för koncepten är att dessa ska vara åtkomliga, identifierbara och förståeliga, se Figur 
4.22. Även faktorer som ytstruktur och material beaktades. Placeringen av avlastningsventilen 
avgjordes av säkerhetsfaktorer då man önskade minimera klämrisker genom att placera reglage så 
långt som möjligt från verktyget som t.ex. spridare.  
 

 

 

Enkla fysiska modeller med material som kartong skapades för att få en fysisk känsla för 
koncepten. Subjektiv estetisk bedömning och mekanismens principiella uppbyggnad lade grund 
för att koncept nummer 3 valdes till slutkonceptet.  

Pumphandtaget 

Pumphandtaget är den del som användaren greppar för att utföra pumparbetet. Huvudregel inom 
handtagsergonomi är att denna del som interagerar med användaren ska vara utformad så att det 
är handtaget som anpassar sig efter användarens grepp och inte tvärtom. Andra faktorer som 
beaktades vid utformningen av de olika koncepten var bl.a. att undvika skarpa hörn, 
handtagslängden och diametern på handtaget. Flera konceptidéer som skissades på papperslappar 
ledde till att två valdes ut för vidareutveckling, det på grund av att flera koncept såg nästan 
likadana ut och att tidsbegränsningen i projektet omöjliggjorde en studie av samtliga idéer. 
Genom subjektiv bedömning valdes de två koncept som var mest till formen olika från varandra. 
De koncept som valdes för vidare utveckling var ”klassiskt handtag 2” och ”Paddelhandtaget”, 

Figur 4.22 Bild över avlastningsventiler. 
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dessa modellerades sedan med designverktyget Rhinoceros, se Figur 4.23 och Figur 4.24. Detta 
för att få en visuell känsla av handtagen. Modeller i kartong arbetades fram för att få en känsla av 
form och storlek av handtaget. 

.  

 

 

  

  

Figur 4.23 Bild över handtagskoncept klassiskt handtag 2. 

Figur 4.24 Bild över handtagskoncept ”paddelhandtaget”. 
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Koncept 1 

Koncept 1är inspirerad av ett vanlig knivhandtag men har anpassats för den miljö där verktyget är 
tänkt att kunna användas, t.ex. i miljöer där det förekommer mycket smuts, olja och dam. 
Konceptet är tänkt att bekläs med ett oljeresistent gummimaterial som tål väderförhållanden som 
fukt och UV-ljus. Handtaget har två gröna linjer som ska hjälpa till att visuelt identifiera det och 
göra att användaren får en intuitiv känsla för hur den ska greppa handtaget se figur 4.25. Formen 
har anpassats för att greppet mellan tummen och pekfinger ska kännas stadigt vid användning av 
verktyget. Mönstrad gummiyta kan ge en extra säkerhet mot glidning.  

 

 

  Figur 4.25 Renderad bild över pumphandtag 1. 
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Koncept 2 

Till detta koncept har inspiration hämtats från kanotpaddelns klassiska utseende, då denna form 
är optimal för ett säkert grepp vid vanlig användning och ger även möjlighet till anpassning av 
greppet när arbetsvinkeln på kraftansträngningen kräver det se figur 4.26. Knoppen tänktes också 
vara ett ändstopp för att undvika att handen glider av vid arbetet med verktyget. Handtaget har 
även här gröna linjer för att uppnå de funktioner som beskrivs ovan och material med de 
önskvärda egenskaper som koncept 1. 

 

 

Vid ett möte med handledaren från företaget presenterades de olika koncepten och genom 
samförstånd bestämdes att konceptet ”klassiskt pumphandtag” skulle gå vidare till slutkonceptet 
och skrivas ut i skala 1:1 3D utskrift. 

  

Figur 4.26 Renderad bild över pumphandtag 2. 
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74B5.2.4 Förband 
För att verktyget ska hålla ihop används ofta olika typer av förband. Om konstruktionen tillåter 
det så kan permanenta förband tillämpas som t.ex. svetsning. Mer vanligt är att konstruktioner 
hålls ihop av löstagbara förband, då de ofta behöver tas isär, för t.ex. underhåll eller reparationer, 
för att sedan sättas samman igen. Två huvudlösningar på hur verktyget ska hålla ihop 
genererades. Båda idéerna bygger på att använda löstagbara förband, då underhåll och reparation 
kan komma att krävas på verktyget. De två principiella förslagen presenteras här nedan: 

Förslag 1, detta förslag bygger på konstruktionslösningen som man kan finna i rehobots och i 
konkurrentens verktyg. I denna lösning hålls verktygets huvuddelar ihop med tryckkraft som 
genereras med skruvförband, se Figur 4.27.  

 

 

  

Figur 4.27 Snittvy över konstruktion med skruvförband. 
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Förslag 2, bygger på idén att  huvudkomponenterna gängas ihop tillsammans, ytterhöljet gängas 
utvändigt medan framhuset och bakhuset gängas invändigt, se Figur 4.28. 

 

 

 

Genom diskussioner analyserades båda lösningarna med fokus på säkerhet, konstruktion, 
tillverkning, montering och underhåll. Ur säkerhets- och konstruktionsaspekter ansågs båda 
lösningarna lika, då det är rätt dimensionerade detaljer som ger ökad säkerhet. 
Tillverkningsaspekterna ansågs också nästan lika med liten nackdel för förslag 2, då gängningen 
skulle kräva stor precision för att komponenterna ska hamna rätt i förhållande till varandra. När 
faktorer som montering och underhåll diskuterades fick förslag 1 flera positiva anmärkningar då 
erfarenhet visar att skruvförband är lättare att montera och enklare att demontera vid 
underhållsarbete. En konstruktör på Avalon Innovation rådfrågades för att få en tredje synpunkt, 
konstruktörens erfarenhet visade också att förslag 1 hade de fördelar som näms här ovan. I 
samförstånd bestämdes att förslag 1 kommer att implementeras i slutkonceptet. 

 
  

Figur 4.48 Snittvy över konstruktion med skruvförband. 
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6 Slutgiltig koncept 
Som resultat av föregående fas skapades ett slutkoncept med ett icke svivlande gränssnitt och ett 
roterbart bakhus med inbyggt friktionslåsningssystem se figur 5.1-2. Mittdelen hålls på plats med 
skruvförband  och är cirkulär till formen, reglagen till avlastningsventilen har en principiell 
placering och verktyget har utrustats med grepphandtaget som valdes i samförstånd med 
Rehobot. Den givna färgkombinationen på verktyget anses kunna göra att verktyget passar in 
med företagets nuvarande produkter se figur 5.3. 

 

 

 

Figur 5.1 Bilder över slutkonceptet med angivna mått. 

Figur 5.2 Jämförelsebild mellan det ursprungliga verktyget och konceptverktyget med angivna  
mått. 
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 Figur 5.3 Renderade bilder med principiell färgkombination. 
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6.1 Fakta slutkoncept 

Under konceptutvecklingsarbetet identifierades ett problem vid anvädning av enstegspumpen 
tillsammans med några av företagets övriga produkter t.e.x hydrualcylindrar. Pumptiden, dvs den 
tid det tar att pumpa från startläge till att nå önskad slaglängd på cilynder, blir alldeles för lång på 
grund av den västkevolym som behöver överföras. Efter konsultation med företagets 
konstruktionschef  implementerades företagets tvåstegspump i konceptverktyget. Fördelarna med 
detta beslut övervägde nackdelarna, där den störtsta nackdelen ansågs vara att mekanismen till 
avlastningsventilen skulle blir mer komplicerad. De konstruktionslösningar som finns i 
konceptverktyget föklaras nedan. 

6.1.1 Tvåstegspump 
Tvåstegspumpens konstruktion har fördelen att den kan pumpa med en större kolvarea när 
verktyget inte är belastat vilket ger en förkortad pumptid och minskar antalet pumpslag, se Figur 
5.4. När trycket ökar, tex när verktyget börjar lyftarbetet, sker en omkoppling till kolven med liten 
kolvarea som ger domkraftutväxlingen, se Figur 5.5. 

  
 

 

6.1.2 Gränssnitt 
Gränssnittet i konceptverktyget är fast d.v.s inte svivlande. Konstruktionen är utformad så att 
användaren av verktyget inte kan koppla isär pump från verktyget. En styrpinne i gränssnittytan 
mellan verktyget och pumpen ger redundans för att hindra att rotation av verktyget, se Figur 5.6 
och Figur 5.7.  

   

  

Figur 5.4 Principiell uppbyggnad av 
dubbelverkande pump. 

Figur 5.5 Principiell uppbyggnad av 
dubbelverkande pump när omslag sker. 

Figur 5.6 Snitt bild av främredel. Figur 5.7 Sprängd vy på främredel. 
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6.1.3 Säkerhetsventil 
Säkerhetsventilen som ska skydda vid övertyck i systemet är till skillnad från i det ursprungliga 
verktyget inbyggd i tvåstegspumpen, se Figur 5.8. Detta ansågs vara en av fördelarna vid 
implemeteringen av tvåstegspumpen. 

 

 

6.1.4 Avlastningssventil 
Pumpens konstruktion och placeringen av avlastningsventilens reglage var faktorer som 
komplicerade konstruktionslösningen av mekanismen för att öppna och stänga flödet i 
hydrualsystemet. För att lösa problemet diskuterades två olika sätt att koppla reglaget. I Den 
första lösningen ska en vridning av ett reglage påverka en koppling som är ansluten direkt till en 
av komponenterna som den trycksatta hydraulvätskan flödar genom, t.e.x. bulten eller det främre 
huset. Vätskan i den trycksatta delen släpps då ut i oljereservoaren, se Figur 5.9. Anslutningarna 
repressenteras av svarta lådor. 
 

 

 

  

 

Figur 5.8 Bild på tvåstegspump där säkerhetsventilen är inbyggd. 

Figur 5.9 Principiell anslutning mellan reglage och främre hus. 
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I den andra lösningen modifieras tvåstegspumpen med en direkt koppling till reglaget för att få 
önskad funktion, se figur 5.10. På grund av de händelser som föklaras i förordet kunde inte några 
färdiga koncept på mekanismen för avlastningsventilen presenteras i denna rapport. 

 

 

6.1.5 Oljereservoar 
Oljereservoarens storlek skall kunna anpassas beroende på vilka krav på oljevolym som verktyget 
kopplad till pumpenheten har. Storleken på mittdelen av verktyget är anpassad för att kunna 
användas tillsammans med en spridare. Anpassning till företagets övriga verktyg kan ske genom 
att mittdelen förlängs för att kunna rymma önskad väskevolym, se figur 5.11.  

 

  

Figur 5.10 Principiell anslutning mellan reglage och tvåstegspump. 

Figur 5.11 Snittbild av verktyget för illustrering av oljereservoaren. 
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6.1.6 Material 
Här kommer det att föreslås material som man kan använda till till det främre handtaget, 
grepphandtaget och gummiblåsan. Material för pumpverktyget kommer inte att genomgås här. 
Under konceptframtagningsfasen undersöktes möjliga tillverkare och leverantörer av 
gummimaterial. Detta för att få en djupare kunskap av möjliga material som uppnår de krav som 
identifierades vid användarundersökningen och som kan ge de ergonomiska egenskaper som 
eftersträvas. För att uppnå detta kontaktades och rådfrågades flera gummitillverkare i Sverige. 
Tillsammans med Gotlands gummifabrik som har erfarenhet av tillverkning av liknande detaljer 
diskuterades möjliga material för gummidetaljerna i det främre handtaget, grepphandtaget och 
gummiblåsan. Kloroprengummi (CR) är en möjlig kandidat till gummihöljet till det främre 
handtaget. Materialets beständighet mot både oljor och väder gör att polymeren lämpar sig bra 
för produkter som ska användas utomhus eller kan komma i kontakt med olja och bensin. Det 
finns polymerer, som till exempel nitrilgummi (NBR), som tål väder och oljor ännu bättre men 
kloroprengummit är ett bra ekonomiskt alternativ. Materialvalet till grepphandtaget följer samma 
rekomendationer som till främre handtaget. Till gummiblåsan rekommenderades en oljebeständig 
polymer som t.ex. hydrerat nitrilgummi (HNBR) eller Kloroprengummi (CR). 
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5B6.2. Resultat av konceptstudie 
 
Ett mål i projektet var att ta fram en fysisk modell över konceptet, detta för att skapa en känsla 
för form och konstruktion. Design och innovationskurserna under utbildningen Maskinteknik i 
Södertälje, underströk betydelsen av av kunna använda alla sinnen under 
produktutvecklingsarbetet. Modellen har till syfte att kunna ge Rehobots konstruktionsansvarige 
möjlighet att undersöka uppbyggnaden av verktyget. Detta skulle kunna skapa en bättre förståelse 
för det framtagna konceptet och ge beslutsunderlag för vidareutveckling av projektet. 

29B6.2.1 Modell 
Modellen av verktyget skrevs ut med hjälp av friformframställning, (FFF) som är en teknik där 

detaljer byggs upp skikt för skikt i en så kallad 3D-skrivare. Detta för att uppnå en så realistisk 

modell av verktyget som möjligt. Inom ergonomin så är det av stor nytta att komma så nära 

slutformen av den produkt eller komponent som man vill undersöka, detta för att kunna göra 

kvalitativa  bedömningar och tester som kan återspegla verkliga förhållanden vid användning av 

produkten. CAD-filerna bearbetades för att göra kompenenterna ihåliga, detta för att minska 

utskriftskostnaderna. Offerter begärdes från olika 3D-företag. Rehobot godkände en offert och 

anslog en budget för utskriften av modellen. Modellen ger en principiell känsla för formen på det 

främre handtaget och grepphandtaget (se bild 5.12 och 5.13), där diameter och längd är viktiga 

faktorer att undersöka.  

 

 

 Figur 5.12 Bild på modellen. 
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  Figur 5.13 Bild på modellen med den ursprungliga verktyget i bakgrunden. 
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31B6.2.2 Slutkonceptskiss 
Figur 5.14 visar hur verktyget är tänkt att se ut. Figur 5.15 visar verktyget kopplad till en spridare. 

Valet av namnet GL-Series syftar på att ge produkten en innovativ benämning på en framtida 

produktserie. GL står för Greenline vilket ska ge verktyget en egen identitet som skall kunna 

kännas igen av användarna genom sina gröna dataljer på viktiga komponenter som handtag och 

reglage. Namnet Greenline ska även ge en återkoppling till företagets logotype och på det viset 

göra företaget mer igenkänt än vad det är idag.  

 

 

 Figur 5.14 Slutkonceptskiss 1. 
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Figur 5.15 Slutkonceptskiss 2. 
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6B7. Diskussion  
 

I detta kapitel diskuteras de valda metoderna för arbetet. Design och konstruktion diskuteras 
unders samma avsnitt. Vidare diskuteras och analyseras också de krav och mål med arbetet, om 
hur dessa kom att förändras under projetens gång. Ergonomi arbetet och slut modellen tas även 
upp även i denna kapitlet. 
 

32B7.1 Metoder 
Av de metoder som användes under datainsamlingsfasen, för att få en grund inför 
design/konstruktionsfasen, ansågs att användaranalysen och benchmarking var de två metoderna 
som gav mest konkret information för att kunna lösa uppgiften. Benchmarkingen belyste på flera 
punkter konkurrentens styrkor och svagheter, information som bekräftades då konkurrentens 
verktyg fanns hos två av företagen som besöktes under studiebesöket.  

Tyngdpunkten i användaranalysen låg i de olika studiebesöken som genomfördes i syfte att 
identifiera slutanvändaren och de krav och önskemål som denna grupp kan ha på ett hydrauliskt 
verktyg. Genom intervju och öppna samtal identifierades att konkurrentens verktyg ansågs vara 
nästan optimalt. Konkurrentens kanske största problem är att användarvänligheten inte har varit 
prioriterad under utvecklingen av verktyget. Användarna upplever verktygets rotationsmekanism 
som sladdrig och det upplevdes som ett stort irritationsmoment att handtaget inte stannade i 
önskad pumpinställning. Detta identifierades som en svaghet hos konkurrentens verktyg under 
benchmarkingen. Under samtalen visade samtliga företags underhållstekniker och 
verkstadsmekaniker mycket stort intresse för ett eventuellt slutresultat av projektet. 
 Informationsfasen gav mycket kunskap om vilka regler och lagar som gäller för hydrauliska 
verktyg. Mycket av den informationen kan användas vid en eventuell utveckling av projektet. Den 
mest givande informationsinsamlingen som gjordes i denna fas var vid fördjupningen av 
handtagsergonomin. 

Under datainsamlingsfasen genomfördes även en riskanalys av företagets verktyg, detta för att 

identifiera eventuella svagheter i verktygskonstruktionen och för att förebygga dessa i 

konstruktionsfasen. Analysen visade att faktorer som bland annat feltillverkning av komponenter, 

felmontering, misskött underhåll och oaktsamhet vid arbetet var anledningar till att verktyget 

kunde skadas. Dessa faktorer ansågs inte kunnas förebyggas direkt under detta arbete men gav 

viktig information till eventuell vidareutveckling av projektet. Även slutkonceptet genomgick en 

riskanalys i form av ett FMEA analys, detta för att undersöka eventuella feltyper som kan uppstå 

med viktiga delar i verktyget. Tanken var att de feltyper som identifierades med denna metod 

skulle förbyggas i konstruktionsfasen, detta arbete kunde inte slutföras på grund av andledningar 

som beskrivs i förordet till denna rapport. 
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33B7.2 Design och konstruktion  
Under design och konstruktionsfasen blev den största utmaningen av utvärdera de olika koncept 
som genererades. Den största svårigheten som upplevdes var att hitta relevanta 
jämförelsekriterier, det är därför som många av de beslut som togs i den här fasen blev genom 
möten och diskussioner där man rådfrågade erfarna konstruktörer på Avalon Innovation och vår 
handledare på företaget. Eftersom konstruktionsfasen inte kunde slutföras som planerat på grund 
av faktorer som nämns i förordet så blev denna rapport utan det kanske intressantaste kapitlet 
som var tänkt att kvalitetssäkra konceptverktyget.  

Därför är de dimensioneringar av komponenterna som ligger till grund till konceptverktyget 
genomförda med de teoretiska kunskaper som konstruktionskurserna under utbildningen har 
givit och den praktiska yrkeserfarenheten hos de  prototyptillverkare som finns i arbetsgruppen.  

34B7.3 Krav och mål. 
Under projektets början definierades ett antal mål med projektet och en kravspecifikation 
upprättades för att fungera som en checklista under konstruktionsfasen. De mål med projektet 
som inte anses vara uppfyllda i denna rapport är att visa de lösningsförslag till den ”adapter” som 
var tänkt att användas för att kunna koppla konceptverktyget till företagets övriga produktenheter 
som t.ex. tryckcylindrar. Även den sluttliga konstruktionslösningen på avlastningsventilen som 
blev ett mål under projektets gång  presenteras inte i den här rapporten.  

Projektets övriga mål anses vara uppfyllda och presenterade i denna rapport. De personliga mål 
med arbetet som syftade på att erhålla fördjupad kunskap i designprocessen anses vara uppfyllda. 
Arbetet hos Avalon Innovation gav personlig erfarenhet av hur ett modernt innovationsföretag 
systematiskt och medvetet arbetar idag. 

Även om detta inte bevisas i denna rapport är konceptverktyget dimensionerat för att kunna klara 
de krav som skulle checkas av vid konstruktionsfasen, genom överslagsberäkningar och att 
genom att implementera företagets tvåstegspump i konceptverktyget kunde nästan alla krav anses 
vara uppfyllda. Kravet att verktyget ska klara ett fall från 1 m med bibehållen grundfunktion 
skulle uppfyllas genom materialval till verktyget, t.ex. genom undersökning av slagseghet hos 
möjliga ståltyper. 

35B7.4 Ergonomi 
Fördjupningen som gjordes inom handstagsergonomi bidrog till att ergonomiska aspekter för 
bärhandtaget, grepphandtaget och reglage kunde beaktas i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet. 
Dessa anses ha anpassats för att såväl höger som vänsterhänta, kvinnor som män ska kunna 
använda verktyget på ett korrekt och säkert sätt.  
För att kunna klassa verktyget som ergonomiskt skulle det dock krävas djupare undersökningar 
vilket ej ryms inom projektet. Till exempel bör arbetställningar vid användning av verktyget 
studeras med hjälp av lämpliga metoder för att utvärdera hur användarna påverkas under arbetet. 
Under informationsökningen studerades hur ett användargränssnitt skulle kunna utformas för att 
ge användaren information om hur reglaget till avlastningsventilen ska hanteras. Arbetet att 
generera kvalificerade och användbara koncept för detta ansågs kräva mer tid än den tillgängliga 
varför inga lösningar togs fram. 
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36B7.5 Modellen 
3D modellen ger en bra formkänsla för konceptverktyget, att modellen går att demontera ger 
möjligheter att undersöka konstruktionslösningar. Handtagen på modellen ger en bra känsla för 
greppanpassning och form. Tyvärr så ger inte 3D-tekniken möjligheten att skriva ut detaljerna i 
önskat material, t.ex. så är det främre handtaget tänkt att vara i ett gummimaterial som anpassar 
sig efter användarens greppform, för att uppnå den känslan behöver man konstruera prototyper i 
material som har de önskade egenskaperna. 
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8. Slutsats 
Avsnittet nedan presenterar de slutsatser som dragits av arbetet. 

I dagsläget anses konkurrentens verktyg vara bättre än Rehobots vilket också bekräftades under 
studiebesöken hos företagets målgrupper. Genom den benchmarking som utfördes har det dock 
framkommit att trots att konkurrentens verktyg är välanvänt så har det flera brister, vilka 
identifierades under arbetets gång. Rapporten ger en bra grund för utveckling av ett nytt 
hydrauliskt verktyg som skulle kunna slå konkurrentens i fråga om, användarvänlighet, ergonomi 
och modern formgivning. En av de svårigheter som stöttes på under arbetets gång var att 
uppskatta den tid som saker och ting tar att utföra. Även problemet att hitta relevanta 
jämförelsekriterier för de olika förslagen vid designfasen ansågs som en svårighet. På grund av att 
arbetsgruppen splittrades i slutfasen av projektet kunde inte kvalitetssäkringen av arbetet 
genomföras som planerat. Undertecknad anser att det finns möjlighet för ett fortsatt utveckling 
av arbetet för att kunna presentera konceptverktygets fulla potential och ge Rehobot en bra 
grund för detaljkonstruktion av en prototyp.  
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9. Rekomendationer 
 

I denna rapport presenteras ett konceptförslag till en hydraulisk handpump. Rehobot 
rekommenderas till ett fortsatt arbete med detta koncept. Om förslaget når sin fulla 
utvecklingspotential har Rehobot en produkt med modern utformning och väl beprövad teknik 
som kan ta sig in på marknader där konkurrenten just nu dominerar. Användaranalysen under 
detta arbete har upptäckt behovet av en kompakt hydraulisk handpump inom 
underhållsindustrin, som med säkerhet och tillförlitlighet utför det tunga lyftarbetet i dagens 
moderna industrisamhälle.  
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