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Sammanfattning 

Detta projekt har genomförts i samband med ett kandidatexamensarbete vid KTH, Kungliga 
Tekniska högskolan. Rapporten beskriver processen av att ta fram ett hjälpmedel till att kunna 
kontrollera en vagn för spårtaxi-bolaget SkyCab. 
 
I ett spårtaxisystem rör sig flertalet vagnar autonomt per definierat rörelsemönster efter vad 
passagerare önskar. Vid en händelse av oförutsett stopp skall en anställd tekniker kunna ta sig till 
platsen och lösa problemet. Det var detta projekts mål att utveckla ett hjälpmedel till denna 
tekniker och på så vis förenkla processen av att hantera en krissituation. 
 
För att begränsa definiera omfattning begränsades nivån till vilket problem som skulle lösas. 
Endast fel då vagnarna ej är fysiskt skadade och dess vitala funktioner är intakta skulle 
behandlas. 
 
En bred marknadsundersökning gjordes kring liknande PRT-system för att bredda bilden om 
marknadens dagsläge. Även en undersökning kring kontrollsystem i helt andra industrier 
genomfördes för att bredda synfältet.  
 
En konceptgenerering genomfördes för att ta fram koncept att jobba ifrån, från dessa togs krav 
fram. Ett koncept valdes utefter kraven för att sedan genomföra ytterligare konceptgenerering. 
För att välja slutkoncept togs krav fram ifrån en etablerade användarprofil samt en undersökning 
inom ergonomi. Vidare gjordes specifika tester och prototyper kring greppbredder och 
handtagstyper från vilka de optimala valdes. 
 
Utifrån dessa valdes ett slutkoncept som sedan modellerades i Solid Edge ST7 och delades upp i 
delar som köpes in som standardkomponenter och de som skall tillverkas på nytt. En 



kostnadsanalys genomfördes och en färdig produkt kan tänkas levereras för ett pris under 7500 
kronor.  
 
För att utvärdera enhetens hållbarhet användes programmet ANSYS Workbench för att 
modellera lastfall möjliga under dess normala användning. En instruktion för montering av 
produkten konstruerades och presenteras. 
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Abstract 

This project has been conducted in connection to a bachelor’s thesis at KTH, the Royal Institute 
of technology. This rapport spans the process of creating a tool with which a technician shall be 
able to control a cart from the PRT-company SkyCab. 
 
In a PRT-system there are several carriages moving autonomously via a pre-defined movement 
pattern decided by what the passenger wishes to do. In the event of an unforeseen stop or 
malfunction of the carriage a technician must be able to get to the situation and solve the 
problem. The goal of this project was to deliver a tool to this technician and by doing so simplify 
the process of handling a stressful situation. 
 
To limit the scope of the project the level at which it is to be solved was limited. Only unforeseen 
stops where the carriages themselves were not damaged and their vital functions are still in 
working order were to be solved. 
 
A broad market research was conducted in order to gather information on similar PRT-systems 
and to understand the current market situation. Other control systems with completely different 
areas were also targeted to try to find solutions and information from applicable areas. 
 
A concept generation process was performed in order to create a few initial concepts.  From this 
a concept was chosen and another concept generation process was conducted. To choose which 
concept to continue working on a thorough analysis of the demands of such a product was 
performed. This included taking into account the demands of ergonomic factors as well as the 
established user profile. Furthermore, specific tests regarding grip width and types of handles 
were performed by allowing test subjects to use simple prototypes. 
 
From these demands a concept was chosen, modelled in Solid Edge ST7 and divided into pieces 
which could be bought as standard components as well as pieces which were to be created in-



house. A cost analysis showed that the finished product could be delivered at a cost of less than 
7500 SEK. 
 
To evaluate the strength of the product the program ANSYS Workbench was used to create a 
load case were both stress and dislocation was analyzed. The product was deemed to be strong 
enough. 
 
An instruction for how the product was to be mounted was created and can be seen in this 
report. 

 
 



Förord 

Detta projekt har under våren 2017 genomförts i samband med ett kandidatexamensarbete på 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning. Författaren vill tacka både Stefan 
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Åredal vars företag varit källan till projektets problembeskrivning. Även tack till Åke före råd och 
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Nomenklatur 

UI, User Interface   Det med vilket en användare interagerar med. 

PRT-System    Personal Rapid Transit system, engelska för spårtaxi 

CAD    Computer Aided Design 

Noll-serie Inledande serie innan större massproduktion för att testa 
produkten 

End of Life En produkts sista stadie, där den deponeras, återvinns eller 
liknande. 
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1 Inledning 

Ett projekt har genomförts i samband med kursen MF132X på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. 
Projektet genomförs i samband med kandidatexamen i teknisk design och utgörs av denna 
rapport, en redovisning och en mässa i form av KEXpo. 

1.1 Bakgrund 

I avsnittet bakgrund utforskas vad som ligger till grund för projektets start och den teknologi som 
det grundas på utreds. 

1.1.1 Spårtaxi 

Spårtaxi är likt ordet föreslår ett personligt transportmedel där en individ förs via definierade 
spår från en upphämtningsplats till ett önskat mål utan stopp däremellan. Detta skiljer sig ifrån 
nuvarande kollektivtrafik i och med dess direkta transport till passagerarens färdmål och det 
önskade antalet passagerare som skall transporteras i vagnarna. 

En passagerare skall kunna sätta sig i en förarlös, elektrisk vagn, välja sin destination och sedan 
transporteras dit utan vidare input från passageraren eller stopp. 

1.1.2 SkyCab 

SkyCab är ett tänkt system utav spårtaxi, eller ett Personal Rapid Transit System (PRT) som varit 
under utveckling sedan 1990. SkyCabs mål är inte att ersätta någon existerande kollektivtrafik 
utan jobbar för att komplettera den trafik som existerar idag. Tankeexperiment har gjorts 
gällande implementationen i mindre områden så som vetenskapsstaden i Stockholm samt 
området Märsta-Arlanda flygplats [1]. Det är i områden som dessa som en introduktion utav 
SkyCabs system är ämnat att fungera.  

Med ett system som jobbar åt passageraren försvinner problem som att missa bussen, då 
SkyCab väntar på dig som resenär. Samtidigt som att resor som ordinärt set skulle skett med 
buss och bil ersätts kan miljöpåverkan under transport minskas och en trevligare levnadsmiljö 
skapas. 

SkyCab har som mål att utveckla ett system som inbjuder alla att använda det, oavsett person 
eller förutsättningar skall alla kunna använda SkyCabs system lätt och smidigt. Det är även deras 
mål att bidra till en framtid som skonar vår miljö och minskar vårt slitage på denna.  

1.2 Problemdefinition 

Vid en kontinuerlig användning utav ett PRT-system är det oundvikligt att olyckor inträffar och 
risken för oförutsedda stopp kommer trots god planering och välarbetat system att vara reell. Då 
dessa oförutsedda stopp sker kommer en tekniker att behöva ta sig till platsen av stoppet, 
inspektera situationen och avgöra om vad som skall göras härnäst. För att strukturera dessa 
problem definieras 3 klasser av problem som kan uppstå. 

1.2.1 Mindre fel 

Vid mindre avbrott i driften där felen ej påverkar vagnens automatiska framförande men 
eventuella sensorfel orsakar vagnens stopp. 



1.2.2 Medelallvarliga fel 

Då vagnens automatiska framförningssystem ej längre är i funktion men driften är möjlig med 
manuell kontroll. 

1.2.3 Allvarliga fel 

Vid större nedbrott då vagnens fysiska komponenter är skadade, eventuella motorfel eller 
styrning som brutit ihop. Vid dessa situationer behöver vagnen yttre påverkan för att flyttas. 
Delar av banan kommer behöva stängas av och passagerare transporteras bort. 

1.3 Avgränsningar 

Då vagnen har smärre problem, de som klassas som mindre fel görs antagandet att kontrollen av 
vagnen kan utföras med hjälp av kameror i vagnen på distans.  För passagerarnas 
trygghetskänsla bör detta även göras med kommunikation med dessa. Hur detta genomförs i 
detalj är ej projektets uppgift men ett antagande om enkel tvåvägskommunikation med 
högtalartelefon i vagnen är rimligt. Vid de större felen då vagnarna är fysiskt skadade så krävs 
större resurser och detta projekt avser ej att lösa de problemen. 

Fokus ligger på en teknikers möjlighet att framföra en vagn som upplever fel klassade som 
medelallvarliga. I dessa fall antas teknikern ha tagit sig till situationen och denne persons 
förmåga att komma nära vagnen är utanför projektets gränser. 

Rapportförfattaren inser att även mindre problem kommer vara möjliga att lösa med hjälp av en 
sådan kontroll men väljer att lägga fokus på det allvarliga problemet. 

1.4 Mål 

Projektets mål är att tillhandahålla ett verktyg som tillåter en tekniker att utvärdera en stannad 
vagns situation och kontrollera denna på ett sätt som tillåter denne att köra vagnen till en säker 
plats. 



2 Marknadsundersökning 

För att arbeta fram en bättre bild av hur marknaden ser ut i dagsläget har en 
marknadsundersökning genomförts. Denna har bestått utav kontakt med SkyCabs VD Åke Åredal 
som är uppdaterad i ämnet och genom sökningar på internet. Här har sökord som ”PRT-system”, 
”self driving”, ”automatic transport” och ”automated taxi” använts. Från dessa har ett fåtal PRT-
System tagits bedömts som relevanta. Även relaterade industrier med liknande funktioner har 
undersökts, bland dessa lagersystem av automatiserade truckar. 

Rapportförfattaren har även valt att titta närmare på andra områden där eventuellt liknande 
möjligheter till manuell kontroll av fordon återfinns. 

2.1 PRT-System 

I detta avsnitt samlas den marknadsundersökning som gjorts kring PRT-System. 

2.1.1 SkyCube 

SkyCube är Sydkoreas första spårtaxisystem och har varit i drift sedan dess första testfas i april 
2013. Detta PRT-system är lokaliserat i ett naturområde och finns där dels som turistattraktion 
som ger passagerare möjligheten att komma nära naturen och uppleva de våtmarker som 
systemet är byggt runt. Systemet består utav cirka 5 kilometer banor och 40 vagnar, en sådan 
vagn kan ses i figur 1 nedan. [2] 

Figur 1 - En SkyCube-vagn [3] 

2.1.2 AGV-System 

En etablerad marknad med olika ”Automated Guided Vehicle”-system eller AGV-System 
återfinns redan i industrin. Dessa används i stora drag bland tillverkningsindustri och 
lagerhantering, med applikationer inom alla tillfällen då transport av råvaror eller produkter är 
en del av vardagen. Denna automatiserade transport av varor ersätter samma arbete utfört 
manuellt och kan i vissa fall ersätta behov av transportband i fabriker och lagerlokaler. 



Dessa AGV-system kommer i många olika utföranden. Allt från lätta vagnar som transporterar 
mediciner och prover i sjukhusgångar till tyngre maskiner som förflyttar gjutna ståldelar upp till 
340 ton. DC- OMNI är en sådan modell och kan ses lyfta en rulle plåt i figur 2 nedan. [4] 

Figur 2 - DC-OMNI arbetar [5] 

Kontrollen utav dessa system sker automatiskt med hjälp av sensor så som distansmätare med 
hjälp av laser, dragna slingor i marken och förprogrammerade rutter. Dessa enheter har även 
inbyggda kontrollpaneler på vardera fordon för att kunna ta manuell kontroll över enheten och 
utföra diagnostik. [6] 

2.1.3 ULTra Heathrow London 

ULTra är ett PRT-system som låter passagerare på Heathrows flygplats ta sig till och från ett av 
parkeringsområdena. Dessa får möjligheten att boka an vagn med ULTra i samband med att de 
parkerar på T5 business parking på Heathrow.  

Vagnarna styrs automatiskt och passagerare får i snitt vänta max 30 sekunder för att få en vagn. 
De framförs på enkla betongbanor som går i cirklar från terminalen till parkeringen. En karta över 
denna bana ses i figur 3 nedan. [7] 

Figur 3 - Karta över ULTra på Heathrow [8] 



ULTras metod för att hantera nedbrott av vagnar innefattas utav regelbunden analys av system 
för att reparera vagnar innan fel inträffar och vid event av ett stopp skicka ut en servicevagn. [9]  

Någon information gällande hur ULTra hanterar praktiskt styrning av en nedbruten vagn finns ej 
att tillgå för allmänheten och rapportförfattaren har ej kunnat få kontakt med någon som vill 
dela med sig av denna information från ULTra.  

2.2 Andra kontrollsystem 

Även helt skilda tekniker och områden har studerats i den utsträckning då de har överförbara 
lösningar till detta projekt. Bland dessa radiostyrda leksaker vars handkontroller kan ses som 
intressanta för detta projekt. 

2.2.1 Radiostyrda bilar 

Inom denna industri är själva kontrollerna en stor del av vad produkterna som säljs, det är inte 
bara ett tillbehör till varan utan en del av deras selling point. Inom egentligen all form av 
radiostyrd hobby är precisionen i styrningen viktig, då fordonen rör sig fritt istället för längs spår 
som SkyCabs gör. 

2.2.2 Drönare 

I den nyligen uppblommande industrin av drönare, eller quadrakoptrar, har den fysiska 
kontrollen utav enheter varit både en viktig sellingpoint och en utvecklingsmöjlighet för 
tillverkarna. Dessa varier från mycket enkla drönare med styrning av en simpel app till de som 
används som verktyg för att kunna filma från nya vinklar inom filmindustrin. 

En kontroll för en mycket enkel sådan kan se ut som denna från Hubsan X4. 

Figur 4 - Kontroll till en Hubsan X4 [10] 



Eller så kan de vara mycket avancerade kontroller för de dyra professionella drönare som 
används inom filmindustri, vilket denna kontroll från Intuitive Aerial är exempel på: 

Figur 5 - DOMINION kontroll [11] 

Kontrollerna för dessa drönare uppvisar olika kombinationer utav klassiska helikopterkontroller 
och touch-interface. En vanlig förekomst bland dessa är inbyggda kameror för filmning och för 
möjlighet att styra drönaren då den inte är inom synhåll. För att dessa kameror skall kunna 
användas krävs någon form utav skärm att visa denna bild på live. Vissa har löst detta med appar 
och att kunder använder egen hårdvara och andra med inbyggda system i kontrollerna. 



3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs den metod som använts för att ta fram kontrollenheten. I detta 
inkluderas vilka beslut som tagits under projektets gång och varför dessa togs. 

3.1 Essentiella funktioner 

För att kunna leverera en komplett produkt måste en utförlig beskrivning utav de essentiella 
funktioner enheten kommer att kräva tas fram.  
För att förenkla denna process tänks ett scenario där ett stopp har skett och en tekniker skall 
undersöka. 

3.1.1 Scenario: Teknikern Alfa upptäcker ett problem 

Ett varningsmeddelande kommer upp i observationssystemet, Alfa noterar att vagn 34 har 
stannat. Kommunikationen med den centrala kontrollenheten verkar ej vara i funktion, närmare 
utredning krävs. Alfa tar sig till platsen och är inom arms räckhåll med vagnen. Alfa behöver ta 
reda på vad som är felet. För att avgöra vad felet är måste Alfa kunna skapa kontakt med vagnen 
och har möjlighet att diagnosticera. När Alfa vet vad felet är måste Alfa kunna ge kommandon till 
vagnen och styra vilka system som är aktiva. I värsta fall behöver Alfa kunna föra vagnen bort från 
stopplatsen. Om inga automatiska system fungerar måste Alfa ta över kontrollen av vagnens 
styrning själv. 

3.1.2 Utlästa essentiella funktioner 

Genom att analysera det tänkta scenariot tas essentiella funktioner fram och listas nedan: 
• Uppkopplingsmöjlighet
• Informationsutbyte
• Diagnosticeringsverktyg
• Skicka kommandon
• Manuell kontroll

Dessa utgör de problem som den tänkta kontrollenheten skall hjälpa en tekniker så som Alfa 
med.  

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHET 

Teknikern behöver ha möjlighet att koppla upp sig mot vagnen och ha konstant kontakt med 
denna för att kunna skicka och ta emot signaler samt förmedla de kommandon hen vill. 

INFORMATIONSUTBYTE 

Teknikern behöver med sin enhet kunna få information presenterat på ett användbart sätt så att 
denne kan avläsa det som krävs från vagnen för att kunna analysera dess situation. 

DIAGNOSTICERINGSVERKTYG 

Teknikern behöver en möjlighet att diagnosticera vagnen situation så pass att denne kan ta rätt 
beslut när information finns tillhanda. 



SKICKA KOMMANDON 

Teknikern behöver en möjlighet att skicka kontrollkommandon till vagnen. 

MANUELL KONTROLL 

Vid de tillfällen som den automatiska framföringen ej är funktionell behöver en tekniker 
möjlighet att kunna ta över vagnens kontroll så att den körs till fullo genom manuell kontroll. 
Fullständiga möjligheter att framföra ett fordon fordras här. I fallet av fullständig manuell drift 
krävs följande funktioner 

• Gasreglage
• Broms
• Servostyrning utav vagnens hjul

3.1.3 Olika tillfällen av styrning 

Då en vagns styrsystem beror utav många olika metoder av automatisk drift finns också flera fall 
utav drift som en kontrollenhet skall kunna klara av. Som tidigare definierat som mindre och 
medelallvarliga problem skiljer de sig åt. Kontrollenheten bör kunna ha möjligheten att styra en 
vagn vid fullständig manuell drift men också i situationer där viss automatik kvarstår funktionell 
hos den nedbrutna vagnen. Kontrollenheten bör alltså ha möjligheten att välja fritt mellan dessa 
nivåer av kontroll och vara behändig oavsett situation. 

3.2 Användare 

Den tänkta använder för denna kontrollenhet är då denna utvecklas i samarbete med SkyCab en 
anställd tekniker från företaget. Användaren kommer således ej att vara den som köper 
produkten, utan en anställd som vill ha ett verktyg att förenkla vardagen med. Detta innebär att 
denna produkt ej kommer att säljas till ordinarie marknader utan att den kommer tillverkas av 
och för samma företag. Resultatet av detta blir att fokus läggs på användarbarhet framför 
säljande design.  

Figur 6 - Snittanvändaren [12] 



Enligt SCBs statistik över yrkesverksamma svenskar 2015 [13] så var 95% av alla 
maskinreparatörer och underhållsmekaniker samt 86% av alla buss och spårvagnsförare män. 
Detta skapar en bild av ungefär vilken person som kommer att utföra detta arbete. Det är dock 
inte målet med detta projekt att uppmuntra denna fördelning, utan design och formgivning 
kommer utgå från att den ska passa 95% av befolkningen, i dess helhet. Således kommer 
ergonomiska beslut fattas efter det framtida målet och ej dagens situation. 

3.3 Formgivning 

För att knyta an till SkyCabs etablerade formspråk och dess existerande design bör enheten 
utformas på så vis att den passar in i detta. SkyCabs nuvarande designspråk etableras därför. Den 
existerande utformningen baseras på ett examensarbete inom industridesign från 2004 utav 
Niklas Wejedal. [17] Vidare utveckling av detta koncept har följt under åren och ett antal 
renderingar och bilder finns att hämta inspiration ifrån. 

Exempel på dessa renderingar följer i figur 7 och 8. 

Figur 7 - SkyCab-vagn i sammanhang [17] 

Figur 8 - SkyCabs interior [17] 



Från dessa är det tydligt vilka färger som varit centrala I designen. Vagnarna har invärtes och 
utvärtes utsmyckats med en futuristisk känsla, mjuka långa linjer och en färgpalett som är 
senapsgul, svartgrå, och beige. Dessa färger specificerades och var motsvarande Pantone 467C, 
Pantone 142 och Pantone Black 3 C. 

Figur 9 - Färgkoder 

Dessa färger kom att styra den kommande utformningen utav produkten. 

3.4 Konceptgenerering 

I detta avsnitt beskrivs processen av att konceptgenerera och de nya krav som skapas genom 
detta. 

3.4.1 Inledande konceptgenerering  

En inledande konceptgenerering genomfördes för att ta fram några grundläggande koncept för 
hur detta problem kunde lösas.  

Först en idé om ett inbyggt kontrollsystem i varje vagn, detta kan döljas i vagnen och fällas ut vid 
behov eller vara låst på något sätt under normal drift.  

Fördelar: 
• En kontrollenhet finns alltid i varje vagn

Nackdelar: 
• Ökad produktionsvolym, krävs en per vagn.
• Risk för oönskad passagerarinteraktion
• Om det även är problem med kontrollenheten finns ingen
• Tar plats i redan komprimerad vagn

Ett alternativ om att göra en frikopplad styrenhet togs även fram. Som är separat från vagnen 
och kan således transporteras runt fritt från denne. 

Fördelar: 
• Portabel
• Få enheter krävs per system
• Dess funktion kan försäkras innan tekniker färdas till olycksplats

Nackdelar: 
• Risk att tappa bort eller glömma



För att välja mellan dessa två koncept kan undersökas hur de funna systemen i 
marknadsundersökningen gör detta. I de AGV-system nämnda i avsnitt 2.1.2 i lager så nämns att 
de har ”onboard controls” som erbjuder möjlighet att kontrollera dessa direkt från fordonet. [6] 
Dessa AGV-system opererar dock i helt andra miljöer än vad SkyCab är tänkt att göra. Då det 
endast är anställda för företagen som har dessa system som kommer i kontakt med lagerrobotar 
så finns inget behov att oroa sig över illvilliga individer som mixtrar med dem. Detta är ett 
problem som blir reellt för SkyCab om vill erbjuda kollektivt färdmedel, här finns en risk att 
antingen sabotagehungriga eller berusade individer kan tänkas göra försök att ta över kontroll 
över en vagn, något som bedöms som en större risk och bör undvikas. 

De större PRT-Systemen som undersöktes har ej publikt tillgänglig information gällande hur de 
gör i sådana situationer och försök att komma i kontakt med individer som har denna 
information har ej varit fruktsamma då dessa individer inte gärna delar med sig av sina 
företagshemligheter och lösningar. 

Ett tänkt SkyCab-system kan innehålla ett par hundra vagnar men kommer bara att ha ett fåtal 
närvarande tekniker i varje nät, det innebär att för ett system kommer antalet kontrollenheter 
som behöver produceras att variera stort beroende på om varje vagn skall ha en eller om varje 
tekniker skall ha en egen. 

Efter utvärdering av dessa två valdes det att fortsätta med ett fristående kontrollkoncept. Detta 
då produktionsvolymen minskas markant. Vilket både påverkar kostnader och miljöpåverkan, då 
detta påverkas av antalet som produceras. Miljövänlighet är som nämnt i inledningskapitlet en 
viktig faktor för SkyCab och en stor del av dess mål.  

3.4.2 Fortsatt formvariation 

Då det fristående konceptet valts gjordes ytterligare en konceptgenerering kring det för att hitta 
många variationer inom denna idé.  Inspiration hämtades från områden där liknande lösningar 
finns, se avsnitt 2, och genom att brainstorma kring ämnet. Från dessa togs ett antal koncept 
fram som presenteras nedan. 

”BALL-CATCHER” KONCEPTET 

Ett första koncept kom ifrån iden om en barnleksak vars mål var att fånga en boll utav kardborre, 
se figur 10 nedan. 



Figur 10 - En inspirationskälla [14] 

Med tanken att bygga en fullständig touchbaserad kontroll som då skulle hållas i en hand likt 
leksaken i figuren ovan. Ett sådant koncept ritades upp och kan ses i figur 11 nedan. 

Figur 11 - Koncept 1 "Ball Catcher" 

Idén med detta koncept var att det skulle leverera en kontroll som var enkel att hålla och gav 
möjlighet till stor anpassbarhet gällande kontrollens user interface, UI. 



RATTKONCEPTET 

Även en idé om ett koncept baserat från en ratt ritades upp, här var iden att ha ett bekant 
föremål med mängder av fysiska knappar för användaren. Detta ratt-koncept ses i figur 12 
nedan. 

Figur 12 - Koncept 2 RATT 



FYRKANTSKONCEPTET 

Ytterligare ett koncept togs fram i form utav en enklare fyrkantig låda som hade utrymme för en 
stor skärm och raka handtag, en först skiss på detta syns i figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13 - Fyrkantskoncept 

Idén här var att användaren skulle kunna hålla i de runda handtagen på sidorna och antingen 
kunna använda skärmen med touch eller ha någon form av information på denna. Med denna 
design fanns utrymme för fysiska knappar om så ville tilläggas. 

3.5 Inledande ergonomistudie 

Då den produkt som ämnas levereras innebär regelbunden användning för människan läggs stor 
vikt i att den skall vara anpassad för denne. Detta innebär att en undersökning om hur dess 
formgivning påverkar människan är essentiell. 
 
I boken Arbete och teknik på människans villkor citeras en studie av Jordan 1998 där det nämns 
att för att designa det ultimata människa-teknik-systemet skall vissa viktiga punkter tas hänsyn 
till. Bland dessa inkluderas att en teknisk produkt skall vara [15][16] 
 

• Konsekvent i sin uppbyggnad 
• Ge tydlig information 
• Ge tydliga ledtrådar 
• Ge god återkoppling 
• Prioritet av funktioner och information 

 
I Arbete och Teknik: På Människans villkor nämns även att det genom studier har visat att en stor 
del av de olyckor som skett i samband med de mänskliga faktorn så har orsaken till 
felhandlingarna varit bristande kommunikation mellan människa och teknik. Vilket innebär att 
designen utav användargränssnitten har varit viktig. [15] 
 
För att undvika situationer som dessa blir det viktigt för en produktutvecklare att ta hänsyn till 
dessa faktorer. Framtida verktyg som skapas bör vara intuitiva till utförandet och ej för 
komplicerade så att användaren kan ta in information om dess användning snabbt. 

3.6 Konceptval 

Då valet utav koncept skedde togs de essentiella funktionerna som presenterats i avsnitt 3.1 till 
hänsyn; 



• Uppkopplingsmöjlighet
• Informationsutbyte
• Diagnosticeringsverktyg
• Skicka kommandon
• Manuell kontroll

Men även krav och önskemål gällande enhetens handhavande var även faktorer som påverkade 
beslutet. Då enheten skall styra en vagn i realtid behövs kontroller som är direkta och arbetar 
utan märkbar försening. SkyCab är även ett system i utveckling och en fysisk kontrollenhet får 
inte begränsa dess framfart, därför är möjligheten till ett interface som kan justeras med tiden 
och anpassas efter behov även den viktig. 

Med detta kunde ett antal variabler tas fram för att jämföra hur väl de olika koncepten uppfyllde 
det. 

• Anpassningsbarhet
• Förseningsfri kontroll
• Intuitiv användning

Från vilka de olika koncepten kunde tilldelas poäng baserat på hur väl de uppfyllde de olika 
kraven. 

Figur 14 - Konceptvalsmatris 

Touchskärm och mjukvara ger utvecklingsmöjligheter och anpassbarhet, men ger inte den 
respons som är önskvärd för det i ergonomiavsnittet nämnda krav gällande designa av tekniska 
system. Därav faller koncept 1 på punkten ”Förseningsfri kontroll” och tappar jämfört med 
koncept 3. Koncept 2 – ratten kunde väljas bort då den tydligt inte uppfyllde kraven i närheten av 
samma nivå som de andra koncepten. Även koncept 1 kunde väljas bort då den föll mot koncept 
3 i totalpoäng samt att den faktiskt kontrollen av enheten och dess exakthet är den mest 
centrala funktionen av enheten. Därav värderas det värdet högre. 

Koncept 3 med sin mix av touch-interface och möjlighet till placering av fysiska knappar utmed 
konstruktionen medförde möjlighet att göra designen intuitiv och kringgå risker att användaren 
ej får de tydliga signaler som krävs för att använda produkten effektivt. Detta gav den maxpoäng 
på förseningsfri kontroll, vilket leder till att koncept 3 väljs att arbetas vidare med. Även den 



simpla fyrkantiga designen tilltalar rapportförfattaren som ämnat leverera en produkt som ger 
intryck av att vara ett verktyg, något stryktåligt som skall förenkla vardagen. 

3.7 Vidare konceptgenerering 

Det valda konceptet genomgår ytterligare generering för att ta fram den optimala 
konstruktionen utav enheten. De olika aspekter som tas hänsyn till presenteras i detta avsnitt. 

3.7.1 Handtagsvariationer 

För användarergonomin var den centrala delen användarens huvudsakliga kontakt med enheten. 
Denna i form av handtagen med vilka enheten skall hållas. Således utfördes en brainstorming 
kring dessa handtag och hur de kunde varieras. Inspiration togs från bland annat handverktyg 
inom måleriindustrin, moderna ergonomiska cykelhandtag och andra handverktyg. 

En summation av några av de koncepten som togs fram finns i figur 15 nedan. 

Figur 15 - Handtagsvariationer 

Utav dessa gjordes fyra handtag till fysiska modeller utav trolldeg då detta tillät snabb 
tillverkning och lätt modellering. De fyra handtagen bestod utav ett enkelt rakt och cylindriskt 
handtag, ett personformat ”pistolgrepp”, ett format likt en halvmåne menat att direkt sticka ut 
från enheten och ej vara ett omslutande grepp och till sist ett grepp inspirerat av moderna 
ergonomiska cykelhandtag med en stöttande utbuktning för handloven. Dessa handtag kan ses i 
figur 16 nedan. 



 
Figur 16 - Handtag för tester 

3.7.2 Ergonomisk utvärdering av handtag 

De olika handtagen läts testas utav en grupp personer på totalt 17 individer med varierande 
handstorlekar, ålder och kön. Den kortaste individen var en kvinna på 159 cm och den längsta en 
man på 190 cm. Åldern på deltagarna varierade mellan 20 och 60 år gamla. 
 
Inför testet fick testdeltagarna berättat för sig hur handtaget var ämnat att hållas och var 
knappar var tänkta att sitta. Efter detta ställdes ett antal frågor i form av en halvstrukturerad 
intervju, dessa återfinns i bilaga A. Därefter fick de tala fritt gällande hur de kände för handtaget 
varefter följdfrågor ställdes. Ett fåtal av de kommentarer som yttrades under dessa tester 
presenteras här per handtag: 

CYKELHANDTAGET 

• “Lite för stor bulle” 
• “Funkar bra om man håller såhär” 
• ”Den känns bara ivägen” 

PISTOLGREPP 

• “Passar perfekt” 
• “För stork ring pekfingret” 
• “Behöver mer tumstöd” 
• “Behöver mindre tumstöd” 
• “Handtaget behöver vara smalare” – Smal hand 
• “Handtaget behöver vara tjockare” –Stor hand 



RAK CYLINDER 

• “Inget speciellt” 
• “Känns okej” 

FAST HALVMÅNE 

• ”Känns som man kommer tappa om man lifter tummen för att nå en knapp” 
• ”Lite för tjock” – Smal hand 
• ”Lite för smal” – Stor hand 

 
Det blev efter testerna tydligt att mycket specifika handtag med invecklad design och välformade 
efter en hand – likt handtaget med ”pistolgrepp”, gjorde sig dåligt då de användes utav personer 
som det ej var konstruerat efter. Personen som handtaget är utformat efter hade det som 
favorit, men alla med andra storlekar på händer upptäckte bara problem med dessa. Slutsatsen 
är att dessa invecklade konstruktioner lämpar sig för personliga verktyg men ej för allmän 
användning där ”design for all” är en central punkt. Differensen mellan en person med stor hand 
och en med liten som håller i detta handtag kan ses nedan. 
 

 
Figur 17 - Ytterligheter av handstorlek 

 
Bland de olika testade handtagen fanns en som ej framkallade några negativa respons, 100% av 
de som testade handtaget var positivt inställda till att hålla i det och upplevde inte några 
störande detaljer. Detta var det enkla runda handtaget. Tre olika händer som håller i det syns i 
figur 18 nedan. 
 



 
Figur 18 - Rakt cylindriskt handtag 

Trots den stora differensen i greppomfång de olika personerna hade ansåg de handtaget vara 
bekvämt och hindersfritt, vilket motiverade fortsatt undersökning i detta grepps möjlighet att 
användas till kontrollenheten. 

3.7.3 Knapplacering 

För att enheten skall kunna användas till det utsatta syftet bör reglage i någon form finnas 
lättillgängligt för användaren. Oavsett dess handstorlek skall användaren lätt kunna nå, använda 
och finjustera dessa. 
 
För att undersöka detta användes den tidigare greppmodellen och en enkel flyttbar knapp 
konstruerades i form av ett sudd och en nål. Detta gjorde att den kunde flyttas och handtaget 
testas av olika stora händer. Knappen sattes utmed en 5 cm lång sträcka längsmed handtagets 
topp och i fyra olika positioner med 1 cm intervall. Dess placering kan ses i figur 19 nedan. 
 



Figur 19 – Knapplacering 

Med detta fick 9 testpersoner av varierande handstorlekar fatta ett naturligt grepp och skatta 
huruvida knappens placering kändes bra eller ej. De ombads rangordna de olika positionerna så 
att den som favoriserades var nummer ett, tvåan nummer 2 och så vidare. Resultaten av dessa 
ses i tabell 1 nedan. 

Tabell 1 – Knapp-position 
Testperson: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 
Position 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 15 
Position 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 14 
Position 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 
Position 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

En klar favorit till de ”högre” placeringarna blev tydligt efter testet. Via observation noterades att 
då knapparna flyttades längre ned på handtaget tvingas också greppet nedåt. Till slut fattade 
vissa testpersoner grepp som var utanför själva handtaget. I figur 20 nedan kan ett exempel på 
detta ses. 



 
Figur 20 - Högsta gentemot lägsta position 

Detta resultat pekar på att en knapp placerad högre upp gav användarna en högre frihet I hur de 
ville hålla handtaget samt att de allra lägsta positionerna forcerar även små händer av 
handtaget. I samband med testdeltagarnas favorisering utav de högre positionerna väljs därför 
att placera reglagen i denna position på handtagen. På så vis kan användare av olika stora händer 
använda enheten utan att begränsas av sin handstorlek. 

3.7.4 Enhetens totala bredd 

Den framtagna enheten bör även vara utformad så att dess bredd låter användare av alla 
storlekar handskas med den utan att begränsas utav axelbredd. Bland Antropometriska data 
hämtade från en stor informationssamling som genomfördes i USA 1988 på amerikansk militär 
personal, hädanefter benämnd ”ANSUR-undersökningen” [24] kunde ett spann av axelbredder 
hämtas. Då målet var att designa en produkt som alla skall kunna använda valdes de yttre 
gränserna femte och 95e percentilen. Detta innebar ätt mått hämtades från som minst de som 
är bredare än 5 % av befolkningen och som störst de som har bredare axlar än 95 % av 
befolkningen. I detta fall innebar det att det mindre måttet ifrån kvinnor och det större från män, 
i och med den naturliga fördelningen av kroppsstorlekar mellan könen. 
 
Det hämtade måttet var distansen mellan de båda skulderbladens yttre spets, motsvarande där 
överarmsbenet fäster i skuldran, vilket på så vis styr möjligheten till greppbredd. Detta mått 
definieras i figur 20 nedan och benämns i originalrapporten [24] som ”biacromial breadth”. 



 
Figur 21 – Biacromial Breadth [24] 

I datan från ANSUR [24] var den 5e percentilen hos kvinnor 33,3 cm och den 95e hos män 42,6 
cm. Från denna data kunde ett antal olika greppbredder väljas för att sedan testas med individer 
av varierande axelbredd. För att sprida ut dessa greppbredder till rimlig mån valdes bredder om 
30, 33, 35, 37, 40 och 42 cm breda. En enkel modell konstruerades med de valda raka handtagen 
och ett enkelt sätt att sätta dem på olika bredder från varandra. Denna modell kan ses i figur 22 
nedan. 
 

 
Figur 22 - Testmodell för greppbredd 

Med denna modell kunde handtagen lätt flyttas och en grupp testpersoner om 11 individer 
kunde snabbt gå igenom alla bredderna och skatta hur bekvämligheten varierade bland de olika 
bredderna. För att säkerställa att testet var representativt efter den eftersökta målgruppen om 
33,3-42,6 cm axelbredd söktes efter personer med motsvarande axelbredd. I den kompletta 
testgruppen fanns en kvinna med an axelbredd på cirka 34 cm och en man på 45, med individer 
där emellan. Detta ansågs tillräckligt nära för att skapa en bild av populationen och en sökt bredd 
på enheten. 
 



Testpersonerna fick testa de olika bredderna i serie efter varandra och sedan placera dem i 
prioriteringsordning med den de föredrog som plats 1, andraplatsen 2 och så vidare. Resultatet 
av detta testa presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 – Testresultat greppbredd 
Person\Bredd 30 cm 32 cm 35 cm 37 cm 40 cm 42 cm 
P 1 2 1 3 4 5 6 
P 2 6 5 1 2 3 4 
P 3 6 2 1 3 4 5 
P 4 3 1 2 4 5 6 
P 5 1 2 3 4 5 6 
P 6 4 2 1 3 5 6 
P 7 3 2 1 4 5 6 
P 8 6 5 4 3 2 1 
P 9 4 1 2 3 5 6 
P 10 3 2 1 4 5 6 
P 11 3 1 2 4 5 6 
SUMMA 41 24 21 38 49 58 

Från testresultat och med den antropometriska datan från ANSUR [24] valdes den totala 
greppbredden till 35 cm. 

3.7.5 Greppomfång 

Med greppomfång menas i denna rapport den diameter på ett runt objekt som en person kan 
greppa bekvämt. Då bekvämt är ytterst subjektivt hämtas data på maximalt greppomfång mellan 
tummen och pekfingret, eller tumme-finger diameter. Illustrerat i figur 23 nedan. 

Figur 23 - Tumme-Finger diameter [23] 

Denna data hämtas från en undersökning kring handikappades förmåga I olika typer av 
handrelaterade situationer utförd av det Brittiska ”Department of Trade and Industry”[23]. I 
denna studie hämtades även för jämförelsens skull data från friska personer och det är denna 
information som används. Från denna rapport utvinns data kring den maximala diameter för att 
utföra ett sådant grepp. Dessa värden i den 5e och 95e percentilerna var motsvarande 26.9 mm 
och 46,3 mm då män och kvinnor blandas. 



Rimligen bör ett handtag som skall hållas på detta vis ligga under eller kring detta mått. Det 
handtag som testades av testpersonerna inför handtagstypen fick hålla i ett runt handtag med 
en diameter på ca 30mm. Under testet utryckte alla positiva eller neutrala ställningar till detta 
grepp och i och med dess placering inom den förväntade greppvidden i datan ovan fastställs 
greppens vidd till 30 mm. 

3.8 Reglage och kopplingar 

Detta avsnitt innefattar de olika reglage som bör finnas på enheten. De essentiella funktionerna 
enheten skall vara utrustad med är i avsnitt 3.1 ”Essentiella funktioner” definierade och det är 
dessa som styr vad dessa reglage skall kontrollera. 

3.8.1 Uppkopplingsmöjlighet och skicka kommandon 

Enheten behöver möjligheten att koppla upp sig mot en vagn för att kunna skicka kommandon 
och utföra de tänkta funktionerna på ett sätt där kopplingen till vagnen är stabil och alltid 
fungerar. 

Vagnarna är tänkta att verka på banor som kan vara upp till 5 meter upp i luften, detta gör att ett 
trådlöst alternativ av uppkoppling till vagnen är naturligt, då en tekniker bör kunna göra sitt jobb 
även om denne inte kan komma upp till spår-nivån. Då uppkopplingen är essentiell för även de 
andra funktionerna värderas den högre och en backup till uppkopplingen ansågs viktigt. Därför 
väljs en backup-koppling via sladd. Med detta kan en tekniker koppla in enheten i vagnen även 
om vagnen eller enhetens trådlösa uppkopplingsfunktion skulle vara utslagen. 

Exakt interface för dessa uppkopplingar är av SkyCab ännu ej bestämt. Därför väljs kontakttyper 
av lämpliga egenskaper tillsvidare. Detta i form utav en krypterad Bluetooth 5.0 trådlös 
uppkoppling samt en kontakt på enhet och vagn av typen RS232 vilket är en kontakt som kan 
skruvas fast och har en stabil konstruktion. En sådan kontakt syns i figur 24 nedan. 

Figur 24 - En RS232-kontakt [25] 

3.8.2 Informationsutbyte och skicka kommandon 

Uppgiften av informationsutbyte löses utav den tänkta touchskärmen där information som 
vagnen förser enheten och således föraren med visas. Via denna kan även användaren skicka 
kommandon till vagnen gällande till exempel sensoravstängning, vilket körläge vagnen skall vara i 
och liknande. Då vissa funktioner kommer användas i högre frekvens väljs att installera en rad 



skärmknappar som kan programmeras till att göra specifika funktioner, via detta kan till exempel 
funktioner som att starta upp trådlös uppkoppling vara bundna till dessa. 

3.8.3 Manuell styrning av vagnen 

Då en tekniker i olika fall kommer behöva styra vagnen krävs pålitliga kontroller vilka låter denne 
styra vagnen helt och hållet. Således behövs gas, broms och styrreglage. Kontrollerna kommer 
vid användning styra en vagn som transporterar människor och bör därför vara responsiva och 
direkta för att minimera risken för olyckor och således skador. Därför väljs manuella kontroller 
med möjlighet till steglös och variabel aktivering, på så vis kan teknikern i förarsituation 
finjustera fart och svängningar. Ett reglage för styrning av gas bakar även in en bromsfunktion 
likt ett dödmansgrepp, då gasreglaget släpps slås broms på för att återigen förhindra olyckor.  

3.9 Slutkoncept 

Slutkonceptet kom då att med de fastställda dimensionerna för människans integrering med 
enheten att komma till en styrenhet med en bredd på 35 cm och raka handtag med en diameter 
på 30 mm. Ett färgschema där svart utgör grundfärg för enheten och detaljer i gula toner i enhet 
med SkyCabs färgschema för att tydliggöra interaktiva delar på enheten. En stor touchskärm 
fyller ut kroppen av enheten på vilken information och kontroller tar plats. Kommunikation 
mellan enheten genomförs med trådlös koppling i form av Bluetooth och en backup i form av 
trådad koppling i ett RS232-interface. 

3.10  Dimensionering 

Då produkten ej utsätts för större belastningar under sin livscykel finns inte heller stora behov av 
hållfasthet. Det är dock smart att ta hänsyn till de fall som kan tänkas hända under dessa 
användning vilket är varför några olycksfall har tänkts för att undersöka om produkten kommer 
hålla för dagsslitage. 

3.10.1 Sittas på – platt utbredd last 

I och med att kontrollen kommer att användas i samband med att en tekniker åker ut till en 
stoppad vagn uppstår en risk att kontrollen läggs på ett säte och sedan glöms bort. Kontrollen 
bör kunna tåla att sittas på ifall att olyckan är framme. För att testa detta har programmet ANSYS 
Workbench [18] använts för att simulera en belastning av att en tekniker råkar sätta sig på 
enheten. För detta har ett belastningsfall då en person om 70KG sätter sig på den, för att 
säkerställa produktens hållbarhet har också en säkerhetsfaktor om 3 använts, vilket effektivt 
innebär att beräkningarna utförs på 210 kilograms belastning. 

Detta testas i form av en utbredd last över bitens yta där den har stöd från den undre kanten, 
definierat nedan i figur 25. 



Figur 25 - Lastfall 

Med dessa indata fås följande lastfall: 

Figur 26 - Resulterande spänning då kroppen belastas 

Och även den resulterande utböjningen över kroppen 



Figur 27 – Utböjning 

Större kopior utav dessa figurer återfinns I bilaga B och C. Från dessa utläses en maximal 
utböjning om 0.1 mm och en spänning maximalt 36 MPa. Båda mycket små resultanter utifrån 
belastningen och inget som kommer att påverka produkten. Då fullständig montering skett 
kommer även extra stadga att tilläggas vilket ytterliga stärker denna tes. 

3.11  Prototyp 

För att modellera slutkonceptet skapades en ritning i CAD-Programmet Solid Edge ST7 [19]. 
Denna ritning utgick från konceptgenereringen. Här modellerades komplett montering för att 
säkerställa ritningens möjlighet till eventuell produktion och konstruktion. Därefter skapades en 
skalmodell i 1:1 för att kunna sluttesta och tydligt visa designens önskade utförande. 

Komplicerade delar skrevs ut i 3D-skrivare och monterades ihop med handtillverkade delar utav 
skumplast och trä. Dessa förfinades genom användning av spackel och färg för att sedan skapa 
en slutfinish som kan ses i figur 28 nedan, här med ett exempel på hur en display skulle kunna 
vara uppbyggd. 

Figur 28 - Modellen 



3.12  Produktion 

I detta avsnitt behandlas produktionen av den utvecklade produkten, detta innefattar 
materialval, produktionsmetoder och materialval. 

3.12.1 Produktion av egendesignade komponenter 

Då produkten kommer att tillverkas i antagligen mycket små serier skapas ett 
tillverkningsscenario där fördelarna av massproduktion ej kan utnyttjas. Ett system av SkyCabs 
vagnar är i sig en mycket stor affär men antalet anställda tekniker och i utsträckning också 
behovet utav kontrollenheter kommer vara lågt. Detta medför att tillverkningen av dessa 
kontrollenheter kommer att ske i motsvarighet av vad en noll-serie skulle vara för ett annat 
massproduktionsbolag.  

Resultatet av detta blir att enhetspriset går upp och istället för att söka efter masstillverkning 
sökes företag med prototypmöjligheter. Företag som dessa specialiserar sig på tillverkning av 
mindre serier. Detta öppnar även upp för att göra förbättringar mellan varje levererat SkyCab-
system. För beräkningssyfte har en maximal serie om 100 enheter valts, tillräckligt lågt att det 
skall vara rimligt för ett par initiala affärer av system och kunna ha ersättningsenheter i lager. 

3.12.2 Standardkomponenter 

De delar av enheten som är möjliga att köpa i form av masstillverkade kommer av inhandlas i 
form av standardkomponenter. Detta tar ned priset och förenklar konstruktionen utav 
produkten. Bland detta är alla M-skruvar och enhetens touchskärm.  

3.12.3 Materialval 

Designen utav enheten kantas av de krav som sätts på den och har som visats varit mycket 
funktionell och fokus har legat på att detta skall bli ett verktyg för användaren. Samma principer 
och värderingar sätts också på materialvalen.  

En utvärdering utav det material bodyn bör tillverkas i har genomförts i programmet CES 
EduPack [26]. Med hjälp av detta kunde en jämförelse av energikonsumtion och koldioxidutsläpp 
skapas därvid produktens hela livscykel tas i åtanke. Detta inkluderar utvunnen energi utav ’End 
of Life’ processer som återvinning och förbränning i värmeverk, transporter från tillverkning till 
användaren, och energikonsumtion under användning. 

Endast produktens body och bakplatta har varierats då de är an absolut majoritet utav 
produktens material och de delar som skall tillverkas själv istället för att köpas som 
standardkomponenter. 

Jämförelsen gjordes mellan att tillverka delarna i Aluminium 6060 T6, kolfiberkomposit och ett 
rostfritt stål AISI 317. Alla andra delar i enheten var oförändrade mellan jämförelsen, transport 
bestod utav frakt via båt från Kina till Göteborg och sedan med lastbil till Stockholm. 

Skillnaden i koldioxidutsläpp och energikonsumtion presenteras i figur 29 och 30 nedan. 



Figur 29 - Materialjämförelse, Energi 

Figur 30 - Materialjämförelse, koldioxid 

Från dessa är det tydligt att kolfiberkompositen är ett material som konsumerar stora mängder 
energi, det förlorar även då någon möjlighet till ren återvinning av materialet ej existerar.  

Emellan Aluminium och Stål fås en mycket mindre differens med fördel till stålet. Vilket då borde 
göra stålet till det ultimata valet om utsläpp var den styrande faktorn, problemet med stålet är 
dess vikt. Produkten i fråga är en handhållen enhet som skall kunna användas utav personer med 
alla nivåer av styrka. Bytet till stål höjer enhetens vikt med ca 700 gram, trots möjligheten att 
minska godstjockleken på grund av stålets bättre hållfasthet. Detta placerar den på ca 2 kilo, 
vilket skulle göra den obrukbar i längden och den marginella förbättringen i utsläpp jämfört med 
aluminiumkonstruktionen är inte värt en användares lidande. 



3.12.4 Kostnad 

För att beräkna kostnaderna på en hel enhet har de egentillverkade delarna antagits tillverkats 
med hjälp av en prototypfirma som riktar in sig på tillverkning av mindre serier, i detta fall 
kommer produktionen ske med hjälp utav CNC-fräsning utav enhetens bakplatta och body. 
Kretskort köps in per specifikation och standardkomponenter som reglage, kontakter, skruvar 
och knappar köps in som standardkomponenter. 

Bakplattan och enhetens body tillverkas av ett prototypbolag som heter Xometry, där kan båda 
delarna fås levererade redan i anodiserat svart. Även handtagen tillverkas av detta bolag kan 
således också levereras i ett tillstånd som tillåter direktmontering utav enheten.[21] 

Med priser från Xometry och Alibaba.com [22] för standardkomponenter har en lista 
sammanställts vilken presenteras nedan i tabell 3 nedan. 

Tabell 3 – Kostnad av delar 
Del Ursprung Material Ant

al 
Styckpri
s 

Valu
ta 

Total 
SEK 

Touchskärm Alibaba.com Blandat 1 47 USD 47 
Body Prototypfirma Alu 6061 T6 1 109 USD 109 
M5 bakpanel Alibaba.com Stål 4 0.05 USD 0.2 
M1 Alibaba.com Stål 8 0.01 USD 0.08 
M3 chargeport Alibaba.com Stål 1 0.1 USD 0.1 
Bakplatta Prototypfirma Alu 6061 T6 1 39.90 USD 39.9 
Huvud-Kretskort Pcbcart.com FR-4 1 2.11 USD 2.11 
Handtag Prototypfirma Alu 6061 T6 2 36.64 USD 73.28 
Gasknapp Alibaba.com Blandat 1 3.12 USD 3.12 
Styrknapp Alibaba.com Blandat 1 3.12 USD 3.12 
Batteri Alibaba.com Blandat 1 15.99 USD 15.99 
Laddkontakt Alibaba.com Blandat 1 1 USD 1 
RS232-Port Alibaba.com Stål, Koppar 1 0.01 USD 0.01 
Påknapp Alibaba.com ABS 1 0.01 USD 0.01 
Underskärmkretskort Pcbcart.com FR-4 1 1.36 USD 1.36 
Ström-kretskort Pcbcart.com FR-4 1 1.05 USD 1.05 
Skärmknappar Alibaba.com ABS 6 0.01 USD 0.06 
Totalt USD 297.39 

Med dessa delar landar som tabell 1 visar slutpriset på 297,39 amerikanska dollar, vilket med 
växelkursen i maj 2017 resulterar i cirka 2600 kronor. 

3.12.5 Montering 

I detta avsnitt presenteras ett förslag av monteringsprocess utav produkten. 

Till en början skruvas huvudkretskortet fast I bakplattan av enheten. 



Figur 31 - Bakplattan fastskruvad 

Handtagen svetsas fast i bodyn 

Figur 32 - De fastsvetsade handtagen 

Skärmen limmas i bodyn. 



Figur 33 - Skärmen limmad 

Skärmknappar monteras och deras kretskort skruvas fast i bodyn. 

Figur 34 - Skärmknapparna 



Figur 35 - Kretskort till skärmknappar 

RS232-port skruvas fast, kretskort för strömstyrning skruvas fast och laddningsport och dess 
kablar kopplas in. 

Figur 36 - Laddningsport 

Knappar för styrning och gasreglage limmas fast i handtagen och kablarna från dem dras ut 
genom handtagen in i bodyn. 



Figur 37 - Reglagekablar indragna 

Kopplar ihop de mindre kretskorten med huvudkortet och koppla in reglagens kablar. 

Figur 38 - Allt förutom bakstycke och huvudkort 

Montera batteri och stäng lådan. 



Figur 39 - Stängd kontroll 

3.12.6 Kostnader slutprodukt 

Då de individuella priserna har införskaffats fattas montering utav produkten, som med dess 
design inkluderar vissa moment av svets och limning. En mycket generell regel är 1-3-9-
metoden, som ger mycket grov uppskattning för tillverkningskostnader. Denna metod är dock 
menad att användas från grunden från råvaror till färdig produkt, med detta i bakhuvudet kan ett 
absolut tak på pris sättas till – enligt tumregeln- 3 gånger kostnaden för materialet. De 
komponenter som införskaffas är till stor del endast i behov av montering, vilket borde betyda 
att slutpriset egentligen hamnar på en lägre siffra. Det sätter ett toppris på cirka 7500 kronor per 
enhet. 

3.13  Slutkoncept 

I detta avsnitt presenteras slutkonceptet. Den färdiga produkten ses nedan i figur 40. 

Figur 40 – Slutkonceptet 

Slutkonceptet är byggt I stryktålig Aluminium 6061 T6 för skalet och med knappar av ABS-plast. 
På det vänstra handtaget sitter en knapp för kontroll av vagnens styrning, vid automatisk drift 



kan denna användas för att välja att svänga höger/vänster vid nästa sväng och vid manuell drift 
tillåter knappen teknikern att styra vagnens hjul direkt. 

På det högra handtaget sitter en variabel knapp som ger teknikern möjligheten att styra vagnens 
hastighet, i detta reglage finns ett dödmansgrepp inbyggt, detta betyder att om den som styr 
vagnen inte tillför någon gas, eller släpper reglaget, så slås bromsen på. Detta är för att förhindra 
att vagnen skall fortsätta köra om föraren av någon anledning skulle bli medvetslös eller tappa 
fokus. 

Ett laddningsuttag finns upp i vänstra hörnet, med vilken kontrollen skall laddas då den förvaras 
vid teknikernas servicestation, bredvid denna sitter även kontrollens påknapp. Denna knapp är 
medvetet ej utstickande ur kontrollen och långt ifrån de andra knapparna för att undvika 
omedveten nedtryckning av denna. 

På den högra sidan av toppen på kontrollen finns en seriell port som backup för kontrollens 
kontakt med en vagn. Till huvudsak skall kontrollen använda sig av trådlös uppkoppling men om 
denna skulle vara förstörd i samband med den trasiga vagnens stopp skall en tekniker kunna 
koppla in i vagnen och ta fullständig manuell kontroll över den. 

I mitten utav enheten finns dess centrum, skärmen. Denna skall erbjuda teknikern möjlighet att 
ta in information från vagnen och erbjuder företaget att utveckla sin kontrolls egenskaper även 
efter den tillverkas. Mjukvara kan som känt förbättras i efterhand. 

Även de inre komponenterna modellerades i CAD-modellen för att ge ett intryck över hur den 
konstruktionen skulle kunna se ut, en bild på detta syns i figur 41 nedan. 

Figur 41 - Kontrollens insida 

Denna bild är sett framifrån med den yttre kåpan och skärmen bortplockad. I bilden ses 
enhetens batteri, sladdar och huvudkretskort. 



3.14  Arbetsprocess 

Här skall en tänkt arbetsprocess beskrivas för en tekniker som använder detta verktyg 
presenteras. 

En tekniker, Alfa, får en signal om en stoppad vagn. Alfa tar sin kontrollenhet och hoppar in i 
servicevagn med vilken hen åker till platsen av den stoppade vagnen. Väl där Tar Alfa upp sin 
kontroll och inleder ett försök att koppla in sig till vagnen. Den trasiga vagnens trådlösa 
kontaktsystem verkar vara utslaget så Alfa öppnar en lucka och drar fram en sladd med vilken 
hen kopplar in sig till vagnen. 

När uppkoppling skett kör Alfa ett diagnosticeringsprogram med sin kontrollenhet för att ta reda 
på vad som är felet. Informationen presenteras på enhetens skärm och Alfa vet vad felet är. Med 
hjälp av touchskärmen och skärmknapparna väljer Alfa att stänga av några av vagnens inbyggda 
sensorer men lämnar den automatiska framföringen av vagnen på, då den ej verkar vara skadad. 

Därefter startar Alfa vagnen och med hjälp av de styr och gas-reglage som finns på 
kontrollenheten kan Alfa föra vagnen tillbaka till en station, där passagerarna släpps av och Alfa 
kör vagnen vidare till vagnsstallet där den kan repareras. 





4 Slutsatser och Diskussion 

Då SkyCabs visioner är ett koncept som fortfarande är under utveckling har en del antaganden 
behövts göras under projektet, detta medför att om saker ändras i framtiden kan detta påverka 
förutsättningarna som detta projekt utvecklats ifrån.  

Produktionsvolym och kostnader är baserade på en mycket liten serie. Flera av delarna har 
prototypföretag som sin kostnadskälla vilket innebär mycket högre priser än vad som kan tänkas 
genomföras i en mer standardiserad miljö. Det är möjligt att priset går att få ned om detta är 
målet. Skulle det vara så att priset inte är ett problem, och att det blir en marginell utgift till 
skillnad från systemet skulle istället mer delar utav dess montering och tillverkning kunna 
outsourcas och kanske hela produkten kan monteras av ett prototypföretag. 

4.1 Vidare arbete 

Rapportförfattaren är medveten om att det finns utvecklingsområden som är viktiga innan 
denna produkt kan tas i bruk, i detta inkluderas saknaden av ett genomarbetat datorsystem som 
kontrollen skall köra. I projektet har en del funktioner antagits som behöver fungera felfritt för 
kontrollens användning. Denna process lämnas till framtida arbete då det i sig kan utgöras av ett 
helt projekt. 

I ett sådant utvecklingsprojekt kommer användartester av en fungerande prototyp att vara 
essentiella för att leverera en produkt som uppfyller önskemålen om ett hjälpande verktyg. I och 
med att systemet har som mål att leverera en fullständig produkt redan dag ett och inte vill 
bygga ett system för att sedan testa sin säkerhetskontroll på de som jobbar där kan en lösning 
vara att hitta tillräckligt många arbetare inom liknande industrier och genomföra tester på dessa. 

4.2 Optimeringar 

Vissa områden finns möjligheter till optimering kvar. Produkten har ej genomgått större analys 
gällande utformning efter produktionsekonomi, eller ”design for manufacture” vilket blir en 
rekommendation för vidare arbete innan produkten skulle tas i bruk. 

4.3 Uppfyllandet av de essentiella funktionerna 

Uppfyller den skapade enheten den krävda essentiella funktionerna som definierats i rapportens 
inledning? 

• Uppkopplingsmöjlighet
o Enheten kan kopplas upp mot en stannad vagn antingen med hjälp av ett trådlöst

protokoll eller med fysisk kontakt i form utav en sladd från kontrollenhet till SkyCab-vagn.
• Informationsutbyte

o Med hjälp av uppkopplingen till vagnen kan användaren med enhetens stora display se
den information som vagnen skickar.

• Diagnosticeringsverktyg
o Enheten kan med mjukvarulösningar diagnosticera felen på vagnen och dessa kan

presenteras på enhetens display.
• Skicka kommandon



o Med etablerad uppkoppling till vagnen kan enheten skicka kommandon till den och 
således kontrollera dess agerande. 

• Manuell kontroll 
o Med hjälp utav de fysiska knapparna kan användaren kontrollera vagnens framförande 

exakt och med direktrespons från enheten fås en förseningsfri och simpel 
användningssekvens. 

4.4 Relevans av antropometriska data 

I stycket 3.7.4, ”Enhetens totala bredd” användes den Amerikanska antropometridatabasen 
ANSUR. Denna undersökning härstammar från mätningar på amerikansk militär 1988 [24]. 
Huruvida denna information är relevant i nuläget kan diskuteras. Det är viktigt att notera att den 
undersökta populationen naturligt har genomgått amerikansk militärs inträdesprover och 
således har en filtrering utav populationen redan utförts. Detta medförde att personer med högt 
BMI är underrepresenterade, i projektets fall är detta dock ej relevant då kroppssammasättning 
och BMI inte är direkt kopplat till skelettets utformning. Således förblir axelbredden densamma 
oavsett fettmassa. 
 
Att populationen bestod till huvuddelen av nationella amerikaner ansågs ej påverka 
användningen av måtten då den svenska befolkningen och den amerikanska är mycket lika. 
 
Undersökningens ålder placerar måtten som utdaterade till viss mån, men då den tidsperioden i 
historisk perspektiv ej är speciellt lång och den förhållandevis lilla skillnaden som eventuellt 
skulle kunna uppstå i skelettets strukturella uppbyggnad bedömdes detta som irrelevant.  
 
Liknande frågeställning gäller då även den undersökning utfört av brittiska DTI [23] men likt 
ANSUR-undersökningen bedöms även denna som relevant i sammanhanget.  
 
Datan från dessa studier uppfyller i huvudsak syftet att bekräfta att de ergonomiska testerna 
utförts på en representativ del utav populationen, och då den generella befolkningen i dessa två 
västländer är mycket lik den i Sverige får detta anses tillräckligt. 
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6 Bilagor 

A. Frågeprotokoll - Ostrukturerad intervju för grepptyp 
 
Alla frågor ställes till alla olika grepp efter testperson har fått 
hålla i greppet ett ögonblick och fortsätter hålla i under 
utfrågning 

 
1. Spontant, hur känns det att hålla i det här handtaget? 

 
2. Finns det något som stör när du greppar tag i det? Vad då för något? 

 
3. Någon egenskap som känns extra bra? Vad? 

 

 
4. Om du skulle ändra på det, vad skulle du göra då? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Belastningsfall Spänning 



C. Belastningsfall utböjning 
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