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Abstract 
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Abstract 
This report describes the bachelor thesis project conducted by Adam Axelsson and Erik 
Erlansson during the spring of 2016 at School of Engineering, Jönköping University. The 
project, which was carried out on behalf of Thule Sweden AB, is a final part of the authors' 
Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering, specializing in product development 
and design. 

The goal from Thule was to develop a concept proposal on a load carrier foot for flush railings, 
with a focus on new technical solutions. This type of railing provides support only on three 
sides, which implies limited potential for securing the load carrier foot. At the same time, 
demands on security are great, and a new load carrier foot must pass the same certification as 
the other Thule products. 

With a focus on ease of use, safety and cost a concept was developed that offers innovative ideas 
in the field. Work began with a user study identifying a number of areas for improvement in the 
products currently on the market, which has been the target of development. 

Through the user study several possible areas of improvement were identified, one of which was 
selected for further development is the disassembly process. By improving this area, the users 
might in a lesser extent drive around with the load carrier mounted on the car when not in use. 
A load carrier permanently mounted on the car will result in an increased fuel consumption, 
which has a negative impact the environment. 

 

Many thanks to Joakim Persson and Tim Heikkinen, for guidance during the project. 
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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar det examensarbete som utförts av Adam Axelsson och Erik Erlansson 
under vårterminen 2016 vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. Examensarbetet har 
utförts på uppdrag av Thule Sweden AB, som en avslutande del av skribenternas utbildning till 
högskoleingenjör inom maskinteknik, inriktning produktutveckling och design.  

Uppdraget från Thule gick ut på att ta fram ett konceptförslag på en lasthållarfot för integrerade 
takrelingar med fokus på nya tekniska lösningar. Denna typ av reling erbjuder endast stöd på 
tre sidor, vilket innebär begränsade möjligheter för fastsättning av lasthållarfoten. Samtidigt 
ställs höga krav på säkerhet, och en ny lasthållarfot måste klara samma certifiering som Thules 
övriga produkter uppfyller. 

Med fokus på användarvänlighet, säkerhet och kostnadseffektivitet togs ett koncept fram, som 
erbjuder nytänkande idéer inom området. Genom att arbetet inleddes med en användarstudie 
identifierades ett antal förbättringsområden i de produkter som nu finns på marknaden.  

Ett av de förbättringsområden som visade sig under användarstudien var 
demonteringsprocessen. Det var tänkt att en förbättrad demonteringsprocess kunde bidra till 
ett minskat antal permanent monterade lasthållarfötter. 

Under användarstudien identifierades ett antal förbättringsområden, varav 
demonteringsprocessen var ett som valdes ut att arbeta vidare med. Tanken med detta var att 
en smidigare demonteringsprocess skulle kunna leda till att färre användare åker runt med 
monterade lasthållare i onödan.  Med en lasthållare permanent monterad på bilen ökar 
bränsleförbrukningen, vilket har en negativ inverkan på miljön.  

 
Stort tack till Joakim Persson och Tim Heikkinen, för handledning under arbetets gång. 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 
1	 Introduktion ............................................................................... 1	

1.1	 BAKGRUND ......................................................................................................................... 1	
1.2	 PRODUKTBESKRIVNING .................................................................................................. 1	

1.2.1	 Lasthållarfot ........................................................................................................... 1	
1.2.2	 Takreling ................................................................................................................. 1	

1.3	 PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................................. 1	
1.4	 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................... 2	
1.5	 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................... 2	
1.6	 DISPOSITION ................................................................................................................. 2	

2	 Teoretiskt ramverk .................................................................... 3	
2.1	 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ....................................................... 3	
2.2	 ANVÄNDARVÄNLIGHET .................................................................................................. 3	

2.2.1	 Vad är användarvänlighet? .................................................................................. 3	
2.2.2	 Systemuppbyggnad ............................................................................................... 3	
2.2.3	 Ergonomi ............................................................................................................... 3	

2.3	 SÄKERHET .................................................................................................................... 4	
2.3.1	 City Crash Test ....................................................................................................... 4	

2.4	 PRODUKTKOSTNAD ......................................................................................................... 5	
2.5	 PATENT .......................................................................................................................... 5	

2.5.1	 Kriterier för patent ................................................................................................. 5	
2.6	 KRAVSPECIFIKATION ..................................................................................................... 6	

3	 Metodteori ................................................................................ 7	
3.1	 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODTEORI ............................................. 7	
3.2	 KONCEPTSTUDIE ............................................................................................................ 7	

3.2.1	 Förstudie ................................................................................................................ 8	
3.2.2	 Produktspecifikation ............................................................................................. 9	
3.2.3	 Konceptgenerering ............................................................................................... 11	
3.2.4	 Konceptval ............................................................................................................ 13	
3.2.5	 Konstruktion och verifiering ................................................................................ 13	

3.3	 DESIGN FOR COST ........................................................................................................ 14	
3.3.1	 DFM ....................................................................................................................... 14	
3.3.2	 DFA ........................................................................................................................ 14	

4	 Genomförande och resultat .................................................... 15	
4.1	 FÖRSTUDIE .................................................................................................................. 15	

4.1.1	 Användarstudie/benchmarking .......................................................................... 15	
4.1.2	 Patentundersökning ............................................................................................. 17	

4.2	 PRODUKTSPECIFIKATION .............................................................................................. 17	



Innehållsförteckning 

iv 

4.2.1	 QFD ........................................................................................................................ 17	
4.2.2	 Kravspecifikation .................................................................................................. 21	
4.2.3	 Black box .............................................................................................................. 22	
4.2.4	 Funktionsnedbrytning ......................................................................................... 22	
4.2.5	 HTA – hierarcy task analysis ............................................................................. 22	

4.3	 KONCEPTGENERERING ................................................................................................ 22	
4.3.1	 Idégenerering ....................................................................................................... 22	
4.3.2	 Morfologisk matris .............................................................................................. 26	
4.3.3	 Koncept .................................................................................................................. 27	

4.4	 KONCEPTVAL .............................................................................................................. 33	
4.4.1	 Elimineringsmatris .............................................................................................. 33	
4.4.2	 Pughs matris ........................................................................................................ 33	
4.4.3	 Slutligt konceptval ............................................................................................... 34	

4.5	 KONSTRUKTION OCH VERIFIERING ................................................................................ 35	
4.5.1	 Konstruktion i CAD ............................................................................................... 35	
4.5.2	 Framtagning av konceptmodell ........................................................................... 35	
4.5.3	 Verifiering av konstruktion .................................................................................. 35	

4.6	 SLUTLIGT KONCEPT ...................................................................................................... 35	
4.6.1	 Överblick .............................................................................................................. 36	
4.6.2	 Kitfäste ................................................................................................................. 36	
4.6.3	 Återkoppling ......................................................................................................... 37	
4.6.4	 Spännmekanism ................................................................................................... 37	
4.6.5	 Snabböppning ...................................................................................................... 38	

5	 Analys ..................................................................................... 39	
5.1	 ANVÄNDARVÄNLIGHET ................................................................................................ 39	

5.1.1	 Användarstudie ................................................................................................... 39	
5.2	 SÄKERHET .................................................................................................................. 39	

5.2.1	 Användarstudie ................................................................................................... 39	
5.2.2	 City Crash Test ..................................................................................................... 40	

5.3	 KOSTNAD .................................................................................................................... 40	
5.3.1	 Kostnadseffektivitet ............................................................................................. 40	
5.3.2	 DFM & DFA .......................................................................................................... 40	

5.4	 KONCEPTFÖRSLAG ....................................................................................................... 41	

6	 Diskussion och slutsatser ....................................................... 42	
6.1	 IMPLIKATIONER .......................................................................................................... 42	
6.2	 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ...................................................................... 42	
6.3	 VIDARE UTVECKLING ................................................................................................... 42	
6.4	 STUDIENS VALIDITET ................................................................................................... 43	

6.4.1	 Om användarstudiens urval ............................................................................... 43	



Innehållsförteckning 

v 

6.4.2	 QFD ....................................................................................................................... 43	
6.4.3	 Styrning av projektet ........................................................................................... 43	

6.5	 OM VI SKULLE GÖRA ARBETET IGEN ............................................................................. 43	

7	 Litteraturförteckning ................................................................ 44	
8	 Bilagor .................................................................................... 45	
 

 
 



 

1 

Nomenklatur 
 

Detalj: En enhet som inte består av sammansatta delar (t.ex. skruv, mutter, fjäder). 

Komponent: En enhet bestående av flera sammansatta detaljer. 

ISO: International Standard Organisation. 

FEM: Finita Element Metoden. 

Takreling: Integrerad takreling, som återfinns på bland annat BMW:s 3-serie.  

Kit: Modellspecifika bleck som klämmer kring integrerad takreling.  

Lasthållarfot: Komponent innehållande mekanism för fastsättning av takräcke samt spänning 
kring en takreling. 

CAD: Computer Aided Design 

DFC: Design For Cost. Metod för att designa med avseende på produktkostnaden. 

DFM: Design For Manufacture. Metod för att konstruera med avseende på enkelheten att 
tillverka produkten. 

DFA: Design For Assembly. Metod för att konstruera med avseende på enkelheten att montera 
ihop produkten. 

QFD: Quality Function Deployment. Metod för att generera produktkrav. 

FDM: Fused Deposition Modeling, en friformsframställningsmetod. 

Konceptmodell: Fysisk modell, avsedd att ge ökad förståelse och underlätta utvärdering av 
koncept. 

Bilspecifik detalj: En detalj som är anpassad för att passa till en specifik bilmodell, exempelvis 
fästdetaljer anpassade efter formen på en viss bilmodells takreling. 

Produktion: Tillverkning och montering av detaljer till en färdig produkt.  

Solid (CAD): Virtuell geometri bestående av en volym. 

Yta (CAD): Virtuell geometri utan tjocklek.  

 



Introduktion 

1 

1 Introduktion 
Thule står för produkter som ska vara säkra och användarvänliga. För att möta kraven från 
deras kunder behöver Thule ständigt förbättra sig och sina produkter. Som ett led i detta vill de 
titta på nya lösningar för att klara högre krav på säkerhet, och göra det enklare för sina kunder 
att använda deras lasthållare.  

Examensarbetet kommer att behandla den lasthållarfot som idag benämns Thule Rapid System 
753. Detta är en universell lasthållarfot för bilar med integrerade takrelingar eller fästpunkter. 
Foten säljs tillsammans med ett separat kit innehållande de bilmodellsspecifika detaljerna, och 
passar ihop med flera av Thules takräcken. På en integrerad takreling kläms lasthållarfoten fast, 
då det inte finns några andra fästmöjligheter.  

Projektets mål är att utveckla koncept för en ny lasthållarfot för bilar utan integrerade 
fästpunkter. Fokus för utvecklingen är ökad användarvänlighet, förbättrad infästning mot 
bilens takreling, samt högre kostnadseffektivitet. 

1.1 Bakgrund 
Kravet från Thules kunder ökar när det gäller säkerhet och lastmöjligheter. Samtidigt behöver 
nivån lyftas när det gäller användarvänlighet, för att göra det enklare för kunden att montera 
ihop produkten, samt ta av och på produkten från bilen. Genom en produktutvecklingsprocess 
ska ett nytt koncept för helheten mellan bilens takreling och takräcket tas fram.  

1.2 Produktbeskrivning 
Produkten som arbetet behandlar är en lasthållarfot som ska passa på en integrerad takreling 
och medge montering av ett nuvarande takräcke. Idag levereras lasthållarfoten i två separata 
enheter, en fot anpassad efter takräcket, samt ett ”kit” som är anpassat efter bilmodell och 
därmed tillåter att samma fot används till flera olika bilmodeller. Detta projekt kommer att 
behandla både kit och fot, för att skapa ett koncept för helheten mellan bil och takräcke.  

1.2.1 Lasthållarfot 
En lasthållarfot är kopplingen mellan bilen och takräcket för att kunna spänna fast 
skrymmande laster på bilen. Lasthållarfotens uppgift är att spänna fast takräcket på bilen. Detta 
medför en utmaning i att generera tillräcklig friktionskraft för att lasthållarfoten ska kunna 
hålla den last som bilen maximalt är avsedd för. Många tillverkare använder sig av en skruv för 
att användaren ska föra in kraft i konstruktionen, men det skiljer sig hur de olika tillverkarna 
använder denna kraft. En vanlig konstruktion av en lasthållarfot är att en skruv drar ihop två 
friktionselement och klämmer dessa mot takrelingen. Dessa friktionselement ser olika ut 
beroende på tillverkare, men gemensamt för dessa är att anliggningsytan mot takrelingen är 
specifikt utformad efter just den specifika takrelingen. Den tekniska lösningen som finns inne i 
en lasthållarfot är vad som skiljer olika tillverkare åt.  

1.2.2 Takreling 
Lasthållarfoten som utvecklas är till en integrerad takreling, vilket skiljer sig mot upphöjda 
takrelingar. Den integrerade takrelingen är som namnet antyder integrerad i taket vilket gör att 
fastsättning av en lasthållarfot endast kan ske med hjälp av klämmande kraft kring denna 
reling. En upphöjd takreling kan fästas på ett enklare sätt då denna medger fastsättning runt 
hela takrelingen.  

 

1.3 Problembeskrivning 
Last som spänns fast på biltaket bidrar till både ändrade köregenskaper och förändrade 
krockegenskaper. Genom att utföra grundliga tester baserade på verkliga 
användningsförhållanden säkerställer Thule att deras produkter klarar de påfrestningar som 
de kan tänkas utsättas för. Detta är ett steg för att förse marknaden med säkra produkter, och 
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därmed bidra till en säkrare trafikmiljö. Genom att fortsätta leta efter nya tekniska lösningar 
förbättrar Thule ständigt sina produkter, både gällande säkerhet och användarvänlighet. 

Med en lasthållare permanent monterad på bilen så ökar luftmotståndet och därmed 
bränsleförbrukningen, vilket är dåligt för miljön. Många användare ser av- och påmonteringen 
av lasthållaren som något jobbigt, och kör därför runt med lasthållaren monterad på bilen även 
när lasthållaren inte används. En lasthållare som med enkelhet kan monteras av och på skulle 
kunna bidra till att användaren i mindre utsträckning körde med lasthållaren monterad på bilen 
i onödan, och därmed minskade den negativa miljöpåverkan.  

På dagens marknad är ofta priset en starkt styrande faktor. Thule är en av de marknadsledande 
aktörerna då de konkurrerar med hjälp av funktionalitet och säkerhet. Genom att utveckla 
produkter som ger ett högt värde för användaren, till en rimlig kostnad, kan de konkurrera med 
lågprismärken genom att erbjuda en bättre produkt i förhållande till priset.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av nya tekniska lösningar förbättra lasthållarfoten 
Thule Rapid System 753 för att öka användarvänligheten, öka säkerheten samt göra 
lasthållarfoten mer kostnadseffektiv.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

• Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid konstruktion för användarvänlighet? 
• Vilka aspekter är viktiga när säkerheten vid produktens användande ska ökas? 
• Hur kan produkten göras mer kostnadseffektiv? 
• Hur kan utformningen av en lasthållarfot se ut med dessa aspekter i åtanke? 

 

1.5 Avgränsningar 
• Projektet fokuseras på tekniska lösningar och koncept. Design kommer därför inte att 

ingå i projektet.  
• Eventuell funktionsmodell behöver inte vara en fullgod prototyp, och behöver därmed 

inte vara färdig för produktion.  
• Det kit som är en av lasthållarfotens ingående delar skall utvecklas för den integrerade 

takreling som används på modeller i BMWs 3-serie. 
• Lasthållarfoten ska anpassas för infästning i det T-spår som finns på takräcket av 

modell Thule WingBar 961. 
• En av Thule tidigare utvecklad momentnyckel för åtdragning av lasthållarfot får 

användas i projektet. 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av fem huvudkapitel som börjar med det teoretiska ramverket. Det 
teoretiska ramverket presenterar teorier som behandlar ämnet, och som behövs för att kunna 
besvara frågeställningarna. Även kopplingen mellan teori och frågeställningar redovisas.  

I avsnittet Metodteori listas de verktyg som är tänkta att användas i denna konceptstudie och 
på vilket sätt deltagarna har tänkt använda dessa verktyg. Här redovisas kopplingen mellan 
metod och frågeställningar. Hur deltagarna faktiskt använde dessa verktyg samt dess resultat 
beskrivs under avsnittet Genomförande och Resultat.  

Slutligen utförs en analys av arbetet där analysen belyser hur väl frågeställningarna besvarats 
genom att analysera de teorier som finns i det teoretiska ramverket samt den rådata som 
samlats in vid undersökningarna. Utifrån analysen beskrivs dragna slutsatser och därefter följer 
en diskussion om hela arbetet. 

Rapporten avslutas med lista över referenser och bilagor. 

 
 



Teoretiskt ramverk 

3 

2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ger teoretisk förankring till den studie som genomförs. Teorier som 
används i studien presenteras och refereras. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen, ”Vilka aspekter är viktiga att ta 
hänsyn till vid konstruktion för användarvänlighet?”, beskrivs följande teorier i ramverket: Vad 
är användarvänlighet, Systemuppbyggnad samt Ergonomi. Dessa områden behandlas då det 
behövs en grund för vad användarvänlighet är så att konstruktionen kan utformas för just det. 
Även vilka parametrar som är viktiga för användarvänlighet identifieras, samt vad som är 
applicerbart på det system som arbetas med. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen, ”Vilka aspekter är viktiga när 
säkerheten vid produktens användande ska ökas?”, beskrivs följande teori i ramverket: City 
Crash Test. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen, ”Hur kan produkten göras mer 
kostnadseffektiv”, beskrivs följande teori i ramverket: Ekonomi. 

För att ge en teoretisk grund till den fjärde frågeställningen, ”Hur kan utformningen av en 
lasthållarfot se ut med dessa aspekter i åtanke?”, beskrivs följande teori i ramverket: 
Kravspecifikation och QFD. 

2.2 Användarvänlighet 
En stor del av arbetet i projektet går ut på att förbättra användarvänligheten på produkten. Här 
presenteras teorier kring vad användarvänlighet är, samt hur produkter kan utvecklas med 
detta i åtanke.  

2.2.1 Vad är användarvänlighet? 
Användarvänligheten mynnar ut i hur enkelt det är att förstå hur ett system ska användas. Det 
beror på dess gränssnitt, vilka olika ingående delar som ger olika intryck på användaren, samt 
dess övergripande semantiska egenskaper. Frågor som bör ställas vid utvecklingsprocesser för 
användarvänlighet är:  

- Hur enkelt förstår användaren hur systemet ska användas? 
- Hur enkelt förstår användaren vad systemet kan utföra? 
- Hur enkelt kan användaren besluta om tillvägagångssätt för att uppnå målet? 
- Hur enkelt kan användaren genomföra det tänkta tillvägagångssättet? 
- Hur enkelt kan användaren tolka slutresultatet? 
- Hur enkelt kan användaren analysera hur väl resultatet uppfyllde det förväntade 

målet?  

[1, pp. 406-407] 

2.2.2 Systemuppbyggnad 
Ett system ska kunna användas på ett effektivt och säkert sätt. För att kunna möjliggöra detta 
bör systemet dels ta hänsyn till användarens förmågor, både psykiskt och fysiskt. För att 
underlätta kan tydlig information ges om vad som ska göras, samt tydliga ledtrådar för hur 
systemet fungerar. När systemet används är det positivt med återkoppling på att systemet 
används på ett korrekt sätt. Dock bör prioriteringen ses över för hur funktioner ska informeras, 
vad som är viktigt och mindre viktigt att upplysa användaren om. [1, pp. 406-407]  

2.2.3 Ergonomi 

Stående arbete 

Människans kroppsställning vid stående arbete bestäms i hög grad av vilken höjd över golvet 
som arbetet är tänkt att utföras. Vid stående arbete ska det tas hänsyn till arbetsytans höjd och 
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arbetshöjden. Dessa är vanligtvis inte den samma och därför ska arbetsytans höjd vara lägre än 
arbetshöjden.  

Arbete på för hög arbetshöjd ger även försämrad förmåga att generera kraft som är riktad nedåt, 
t ex vid intryckning av maskindelar med fingrarna [1, p. 176].  

Ergonomi för handen 

För att handrörelserna ska kunna utföras på ett ergonomiskt sätt bör handtaget på verktyget 
utformas på ett sådant sätt att det medger ergonomi. För detta ska fokus läggas på storlek, form 
och materialval. [1, p. 179] 

Storlek och form 

Beroende på vilken tillämpning systemet har så bör olika utformningar på handtaget göras. I 
de fall där kraftöverföring och vridmoment spelar stor roll bör saker som komfort, kontroll över 
verktyget samt skaderiskeliminering tas i beaktan. Vid en god utformning av ett handtag 
återspeglar formen den tänka funktionen, t ex utförandeteknik, tänkt grepp och krav på 
applicerad kraft. På verktyg som är avsedda för flera olika arbetsuppgifter kan ett handtag som 
är för specifikt anpassat för en specifik uppgift försämra användarmöjligheterna för övriga 
uppgifter. [1, p. 180] 

Den tänkta målgruppen bör undersökas vid utformning av handtag för att få optimalt resultat. 
Här är könsaspekten viktig då det är skillnad på en kvinnohand och en manshand, för vilket 
utformningen kommer se annorlunda ut. För att designa handtag med komfort som mål finns 
det en huvudprincip. Den säger att handtaget ska medge så stor kontaktyta som möjligt för att 
uppnå minsta möjliga yttryck på handen, då det annars kan göra ont på användaren. Högsta 
kontinuerliga arbetstrycknivån på handflatan under längre verktygsanvändning är 100 kPa för 
kvinnor och 200 kPa för män. Vid ca 400-500 kPa yttryck i handflatan börjar de flesta 
människor känna smärta. [1, pp. 182-183] 

Materialval  

För att kunna överföra ett vridande moment från handen till t ex en skruvmejsel så måste det 
finnas friktion mellan handen och ytan på handtaget. För att uppnå tillräcklig friktion mellan 
huden i handflatan och ytan på handtaget ska materialet i handtaget väljas så att detta uppnås. 
Materialet kan i sig ha hög friktion mot torr hud, men vid förekomst av smuts, svett eller olja så 
försämras friktionen. Därför tar man hjälp av strukturen i materialet för att förbättra friktionen 
mellan huden och handtaget under dessa omständigheter. I boken ”Arbete och teknik på 
människans villkor” så hänvisar författaren till en undersökning där resultatet visar att 
friktionen mellan handen och ett föremål beror på mikrostrukturen i materialet, ”…en låg profil 
på mikrostrukturen ger högre friktionsvärden och att polerade blanka ytor ger den högsta 
friktionen.”. [1, p. 181] 

En annan materialparameter som påverkar möjligheten till kraftöverföring och kraftfördelning 
är hårdheten i materialet. Vid ett mjukt material så fördelas kraften över en större yta, vilket 
bidrar till lägre yttryck och möjlighet att applicera en större kraft. Motsatt effekt gäller för hårda 
material. [1, p. 181] 

2.3 Säkerhet 
För att kunna hävda att en produkt är säker så bör produkten testas enligt väldefinierade 
metoder. En standardiserad sådan metod är City Crash Test, som Thule testar sina produkter 
enligt.  

2.3.1 City Crash Test 
City Crash Test är en norm som utfärdats av ISO och ger en certifiering på att lasthållarfoten 
klarar av en viss påfrestning. Genomförandet av City Crash Test utförs av ett oberoende företag 
för att resultatet ska bli så pålitligt som möjligt. När lasthållarfoten testas så ska den klara av 
en krockpulsnivå på 8G och ha en last som motsvarar lasthållarfotens maximala lastkapacitet. 
City Crash Test är det mest rigorösa testet i ISO-standarden. Testet är till för att simulera en 
kollision i en stadsmiljö. [2] 
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2.4 Produktkostnad 
Den största kostnaden för en produkt ligger i dess materialåtgång enligt D.Ullman i boken The 
Mechanical design process [3, p. 319]. Materialkostnaden bestäms tidigt i 
utvecklingsprocessen, när dels vilket material som ska användas och dels utformningen på 
produkten bestäms, vilket medför hur mycket material som kommer gå åt till produkten. Detta 
kallas att man binder upp produktkostnad under utvecklingsfasen, ”Product cost is committed 
early in the design process and spent late in the process” [3, p. 5].  

 
Figur 2.1 Designkostnad som en bråkdel av tillverkningskostnad. [3, p. 319] 

För att produkten ska vara lönsam krävs det att försäljningskostnaden täcker de fasta och 
rörliga kostnaderna vid framtagningen av denna produkt. Vid ett redan bestämt 
försäljningspris innan utvecklingsarbetet har påbörjats krävs det att projektet kontinuerligt 
håller koll på vilka funktioner som produkten har råd att medge.  

2.5 Patent 
För att skydda en uppfinning som innehåller en lösning på ett tekniskt problem eller en 
tillverkningsmetod från att andra företag ska kunna dra nytta av idén, så går det att patentera 
denna. Ett patent är ett kontrakt mellan uppfinnare och stat, som ger patentägaren ensamrätt 
på uppfinningen. Ett patent kan utfärdas på upp till 20år, då endast patentägaren får utnyttja 
uppfinningen genom att använda den kommersiellt. Patentet ger möjligheten att förbjuda 
olovligt nyttjande av uppfinningen, och kräva skadestånd vid intrång på patentet. Nackdelen 
med detta är dock att uppfinningen måste publiceras offentligt.  

Ett beviljat patent ger inte patentägaren automatiskt rätten att använda uppfinningen, t ex om 
uppfinningen är en vidareutveckling på annan uppfinning som redan har ett grundläggande 
patent från en annan uppfinnare. 

Att söka patent är en relativt hög kostnad vilket ofta medför ett risktagande, även om patentet 
senare blir beviljat, för det kan senare komma att bli ogiltigförklarat. Att upprätthålla ett 
beviljat patent i flera länder medför en avsevärd kostnad. Man ska även ha i åtanke att alla 
uppfinningar inte är möjliga att ta i kommersiellt bruk då teknologin är för ny och ohållbar. 
Därför är det vanligt att äldre utgångna patent får ny styrka när teknologin i industrin utvecklats 
och patentet blir möjligt att utnyttja för kommersiellt bruk med den nya tekniken. 

Patentstrategi är en viktig del på ett företag eftersom det är en avsevärd kostnad att ansöka om 
ett patent. Ofta motiveras patentansökningar för att tillämpa olika strategier med avsikt att på 
ett effektivt sätt hindra konkurrenter att tjäna pengar på företagets uppfinning. Andra viktiga 
frågor kring redan beviljade patent är patentintrång och patenttvister där företaget försöker 
hitta konkurrenter som tillverkar och säljer produkter med teknologi från företagets patent. [4, 
p. 663] 

2.5.1 Kriterier för patent  
För att patentera en lösning ska uppfinningen vara industriellt tillämpbar. Det betyder att idén 
ska vara reproducerbar, ha en teknisk effekt samt ha en teknisk karaktär. Att uppfinningen ska 



Teoretiskt ramverk 

6 

ha teknisk effekt menas det att idén ska fungera på ett tekniskt sätt, samt lösa ett problem med 
hjälp av en teknisk lösning. Att uppfinningen har teknisk karaktär betyder att det ska vara en 
produkt eller vara en tillverkningsmetod som är påtaglig, alltså att den går att se och kolla på. 
Konst, datorprogram eller medicinsk behandling är saker som inte går att söka patent för 
(undantag för datorprogram som är knutna till någon form av teknisk lösning). [4, p. 663]  

Uppfinningen ska vara, åtminstone delvis, ny för världen. Om någon information kring 
uppfinningen blivit publicerad, visats eller beskrivits, så kan uppfinningen inte patenteras för 
att den redan blivit allmänt känd före patentansökan. Även om det är uppfinnaren själv som 
öppet använt sin uppfinning så räknas det som att uppfinningen blivit allmänt känd. Dock får 
uppfinningen visas för ett slutet sällskap utan att detta blir ett nyhetshinder, att produkten blivit 
allmänt känd. Ett slutet sällskap menas enligt europeisk patenträtt att varje närvarande 
medlem av sällskapet inte har för avsikt, och är förpliktigad att inte sprida kunskapen om 
uppfinningen vidare. [4, p. 664] 

Uppfinningen ska även ha en viss uppfinningshöjd, vilket innebär att uppfinningen ska skilja 
sig väsentligt från uppfinningar som redan blivit patenterade. Definitionen på om uppfinningen 
har uppfinningshöjd eller inte innebär att en konstruktionslösning som är uppenbar för en 
fackman inte går att patentera, då den tekniken redan finns. Det är alltså en subjektiv avvägning 
till viss del. [4, p. 663] 

2.6 Kravspecifikation 
När förstudien fastställt vad den nuvarande produkten gör är det dags att rama in vad 
produktutvecklingsprocessen bör utmynna i. Produktspecifikationen ska leda till ett entydigt 
dokument som tydliggör både vilka krav som ställs på produkten, och vilka begränsningar som 
måste tas i åtanke. En fullständig kravspecifikation är inte bara en hjälp för att styra 
utvecklingen mot rätt mål, utan kan även användas som referens vid utvärdering av projektet.  

Produktspecifikationen kan innehålla två kategorier av kriterier. Dels krav, som alltid måste 
uppfyllas för att lösningen ska godkännas, och dels önskemål, som kan uppfyllas mer eller 
mindre beroende på vilken lösning som väljs [4, p. 118]. 

En mer övergripande kravspecifikation, innehållande intressenternas mål och krav för 
projektet, ”Stakeholder Requirements Specification” (StRS) [5], kallas ibland på svenska 
intressentkravspecifikation. StRS är den högsta nivån av kravspecifikation, och kan innehålla 
exempelvis bakgrund till att projektet initieras, långsiktiga mål och önskade effekter av 
projektet, på en företagsövergripande nivå [5]. Denna behöver ofta omarbetas till mer specifika 
krav för delprojekt och delkomponenter, för att ge mer specifika krav än vad som ges på 
intressentnivå. Detta kan leda till flera olika kravspecifikationer på olika nivåer, som samverkar 
för att det övergripande projektet ska utmynna i det önskade resultatet.
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3 Metodteori  
Kapitlet går igenom och motiverar de metoder som används i studien. Metoderna förklaras 
kortfattat, och refereras.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metodteori 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid 
konstruktion för användarvänlighet?” utförs en förstudie. Där används metoderna 
Observationer, Användarstudie samt Benchmarking för att bestämma vad som inte är 
användarvänligt i dagens produkter. Både från Thule samt deras konkurrenter.  

För att besvara studiens andra frågeställning ”Vilka aspekter är viktiga när man ska öka 
säkerheten vid produktens användande?” utförs en förstudie. Metoderna Observationer, 
Användarstudie samt Benchmarking används för att bestämma vilka säkerhetsrisker som 
finns när produkten monteras av och på bilen.  

För att besvara studiens tredje frågeställning ”Hur kan produkten göras mer kostnadseffektiv?” 
används metoderna Design For Manufacture och Design For Assembly, som båda ingår i den 
övergripande metoden Design For Cost. En stor del av kostnaden för en produkt är 
tillverkningen. För att produkten ska bli mer kostnadseffektiv används DFM och DFA, där 
produkten konstrueras för att bli enklare att både tillverka och montera, med avseende på 
tillverkningsmetod och monteringsmetod, antingen manuell eller autonom montering. 

För att besvara studiens fjärde frågeställning ” Hur kan utformningen av en lasthållarfot se ut 
med dessa aspekter i åtanke?” används metoderna under rubrikerna Konceptgenerering, 
Konceptval och Konstruktion & Verifiering. Dessa metoder ingår i 
produktutvecklingsprocessen, där syftet är att ta fram en produkt utifrån angivna krav och 
önskemål. Dessa metoder bidrar till att idéer genereras och konceptval görs, vilket mynnar ut i 
utformningen på lasthållarfoten med aspekter från tidigare frågeställningar i åtanke. 

3.2 Konceptstudie 
För att besvara frågeställningarna utformades arbetet som en konceptstudie. Genom ett 
systematiskt arbetssätt med stor spårbarhet blir det enkelt att gå tillbaka i produktutvecklingen 
och se vilka beslut som tagits och varför.  

För att säkerställa att rätt produkt utvecklas krävs det ett systematiskt tillvägagångssätt och en 
genomtänkt metodik. Förr baserades produktutveckling ofta på lösningar snarare än problem, 
vilket lätt kan leda till en produkt som inte fyller något syfte. En systematisk process ökar även 
spårbarheten [4, p. 115], så att det i ett senare skede går att gå tillbaka och se varför beslut tagits 
som de gjort.  
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Figur 3.1. Konceptutvecklingens faser inom den röda rektangeln, i den kompletta 

produktutvecklingen. [4, p. 115] 

3.2.1 Förstudie 
Målet med förstudien är att ta fram bakgrunden till utvecklingen av produkten. Genom att 
analysera behovet på marknaden, konkurrenternas produkter och den eventuella tidigare 
produkt som ska ersättas, går det att fastställa vad produkten ska uträtta. Antingen genom att 
lokalisera ett nytt område, ett ”hål” i utbudet, eller genom att utveckla en produkt som uppfyller 
användarnas behov bättre än de produkter som redan finns på marknaden. [4, pp. 115-117] 

3.2.1.1 Användarstudie 

För att få en bättre uppfattning om hur användaren uppfattar och interagerar med den 
befintliga produkten görs en användarstudie där användare iakttas och observationer kring 
detta dokumenteras. Observationerna kan ge insikter kring hur produkten uppfattas av en 
vanlig användare, som ofta ser annorlunda på produkten än vad någon som arbetat ingående 
med produkten gör. Beroende på vilka aspekter som är aktuella kan olika typer av användare 
ingå i studien, till exempel förstagångsanvändare eller erfarna användare. [1, p. 511] 

Urvalet av användare bör väljas så att de representerar den kategori som studien avser. I detta 
fall innebär det att användare inom ett så brett spektrum som möjligt av Thules målgrupp är 
önskvärt.  

3.2.1.2 Benchmarking 

Benchmarking är en typ av konkurrentanalys, som går ut på att man metodiskt jämför olika 
varianter av den aktuella produkten, för att se hur andra utvecklare löst uppgiften. Detta kan 
leda till inspiration och idéer, likväl som att ge avskräckande exempel. I detta fallet undersöker 
man både likheter och skillnader på produkterna. [1, p. 104]  

3.2.1.3 Patentundersökning 

En patentundersökning genomförs som ett steg i förstudien, för att öka insikten inom 
arbetsområdet. Genom en allmän patentsökning inom den aktuella patentklassen kan den 
allmänna insikten i projektets specifika område ökas förhållandevis enkelt. Då 
patenthandlingarna noggrant går igenom varje aktuell lösning kan patentundersökningen ge 
liknande insikter som konkurrentanalysen.  

European Patent Organisation (förkortas EPO) är en internationell organisation med 38 
medlemsländer, som bildades år 1977. EPO arbetar för att stärka det europeiska samarbetet 
gällande att skydda uppfinningar och att underlätta ansökningsprocessen kring internationella 
patent inom medlemsländerna. [6] 
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Genom söktjänsten Espacenet, som tillhandahålls av EPO, tillåts användare söka i den 
europeiska patentdatabasen utan kostnad. Genom en avancerad patentsökning går det att få 
fram patent med sökord inom titel och/eller sammanfattning, inom en viss patentkategori, IPC 
(International Patent Classification). Patentkategorin B60R9 innefattar kompletterande 
fästanordningar på fordons exteriör för fasthållning av last, och innefattar med ett flertal 
underkategorier bland annat lasthållarfötter, takräcken och tillbehör till dessa.  

3.2.2 Produktspecifikation 
Efter avslutad förstudie omarbetas resultatet som leder fram till tydliga krav och önskemål för 
produkten. Till detta används verktyg för att få fram mätbara krav till det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

3.2.2.1 QFD 

Ett viktigt steg i varje produktutvecklingsprocess är att säkerställa vad det är som skall 
utvecklas. Ett vanligt verktyg för att skapa krav till en kravspecifikation är Quality Function 
Deployment, förkortat QFD, en metod som ursprungligen utvecklats i Japan och sedan spridits 
över hela världen tack vare dess resultat. QFD syftar till att förstå vad det är som ska utvecklas, 
vad som ska prioriteras, och vilka mål projektet bör ha. Många produktutvecklare ser gärna en 
lösning på problemen redan i definitionsfasen, vilket innebär att denna lösning kommer att 
föredras. Genom att genomföra en QFD utan att tänka på lösningar ökas möjligheten att få fram 
tydliga och relevanta krav, som kan leda till att rätt produkt utvecklas. [3, pp. 144-147]  

För att hålla tidsplanen för arbetet måste komplexiteten i arbetet hållas på en lämplig nivå. En 
QFD kan ta upp enorma resurser om den tillåts belysa alla möjliga aspekter. Hos biltillverkaren 
Ford pågår arbetet med QFD under 3-12 månader inför utvecklingen av en produkt [3, p. 146]. 
I det aktuella projektet finns dock inte tid till att utföra en så grundlig QFD. Resultatet från en 
QFD är alltid ett resultat av prioriteringar, så även om denna studie kommer att innefatta en 
mindre utförlig QFD kommer resultatet inte att vara ogiltigt. Generaliserbarheten från 
resultatet kommer att vara starkt begränsad, men för arbetet med att ta fram koncept till en ny 
lasthållarfot kan resultatet vara tillräckligt pålitligt i detta skede.  

Genom att följa en tydlig struktur i arbetet med QFD kan tiden för varje steg hållas nere, 
samtidigt som risken för fel minskar.  

Steg 1: Identifiera intressenter (Vem) 

Det första steget i en QFD är att analysera vilka produktens intressenter är. Dessa intressenter 
kan innefatta allt ifrån de mest uppenbara, såsom slutanvändare och produktägare, till 
intressenter som inte alltid är applicerbara. Vissa typer av produkter köps och ägs till exempel 
av en annan intressent än slutanvändaren. När det gäller kontorsmöbler, industrimaskiner 
m.m. är det ofta en helt annan avdelning som köper in produkterna än som i slutändan 
använder dem, och detta bör tas i beaktning i utvecklingsprocessen. Likväl bör hänsyn tas till 
den som ska tillverka produkten, den som ska sälja produkten m.fl. [3, p. 151]  

Steg 2: Identifiera intressentkrav (Vad) 

Efter att intressenterna identifierats går det att ta reda på vad intressenterna vill ha. Vanligtvis 
vill användaren ha en produkt med bra funktioner, som är lätt att använda, lätt att underhålla, 
och som håller länge. Tillverkaren vill att produkten ska vara enkel att tillverka, utnyttja redan 
tillgängliga resurser, och använda standarddelar i så stor utsträckning som möjligt. För att få 
fram krav från alla intressenter kan produktens livscykel analyseras med fokus på varje 
intressent för sig, och på så sätt få fram en komplett uppsättning intressentkrav. [3] 

Steg 3: Undersök kravens relevans (Vem vs Vad) 

Oftast resulterar steg 2 i ett antal krav som är omöjliga att uppfylla parallellt. Därför måste 
kravens relativa relevans undersökas. Detta görs genom att alla intressenter var för sig får vikta 
kraven. Tidigare har detta oftast skett genom att varje krav betygsatts på en skala mellan 1 och 
10, men detta leder ofta till att många krav får de högsta betygen. En alternativ metod för 
viktning är att använda sig av en fast summa poäng som varje intressent får fördela över kraven. 
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Detta tvingar fram prioriteringar som leder till en större variation i poängfördelningen. [3, pp. 
155-157]. 

Steg 4: Utvärdera konkurrensen, hur nöjda är kunderna idag? (Nu) 

Nästa steg är att utvärdera hur väl konkurrerande produkter uppfyller kraven. Detta görs 
genom en enklare benchmarking, där man betygsätter hur väl varje konkurrent möter varje 
intressentkrav. Ofta betygsätts detta på en skala mellan 1 och 5, där 1 innebär att produkten inte 
alls uppfyller kravet, och 5 innebär att produkten uppfyller kravet helt och hållet. Detta är en 
förhållandevis grov bedömning, men den ger ändå en tillräcklig bild av konkurrerande 
produkter för att i bästa fall kunna se ett hål i utbudet, om ett eller flera krav inte uppfylls av 
någon konkurrent. [3, pp. 157-158]. 

Steg 5: Generera tekniska krav (Hur) 

Intressentkraven från steg 2 är ofta inte lämpliga att använda som direkta produktkrav, då de 
för det allra mesta inte är mätbara och verifierbara. För att i slutändan kunna avgöra om de 
tekniska kraven är uppfyllda eller ej bör dessa vara utformade så att de kan tilldelas ett 
målvärde, som kan verifieras. De tekniska kraven ska alltså vara utformade så att de kan 
bekräfta huruvida intressentkraven är uppfyllda eller inte. [3, pp. 158-159]. 

För att inte riskera att definiera tekniska lösningar i ett för tidigt skede är det bra att hålla koll 
på vilka substantiv som används i intressentkraven. Ett intressentkrav som innehåller en 
teknisk lösning, till exempel ”Enkelt att skruva fast kåpan..”, antyder att kåpan ska fästas med 
en skruv. Om detta är grundat på ett tidigare beslut är detta fullt acceptabelt, men i annat fall 
måste kravet skrivas om. [3, pp. 158-163]. 

I detta steg definieras även typen av mål för varje enskilt tekniskt krav. Vissa typer av krav 
upplevs som bättre uppfyllda ju högre eller lägre värde de antar, medan andra typer av krav har 
ett specifikt värde som är optimalt, och en avvikelse från detta värde anses negativt oavsett 
riktning. De olika typerna av krav markeras oftast i QFD med en pil uppåt eller nedåt för krav 
där mer respektive mindre alltid är bättre, och en pil åt höger för krav med ett optimalt 
målvärde. [3, p. 159]. 

Steg 6: Relatera kundkrav till tekniska krav (Vad vs Hur) 

För att kontrollera hur de tekniska kraven hänger ihop med intressentkraven görs i detta steg 
en sambandsmatris mellan de olika kraven. Ofta påverkar de tekniska kraven mer än ett 
intressentkrav. Hur starkt de olika kraven hänger ihop markeras med en 0-1-3-9 viktning, där 
0 innebär att kraven inte hänger ihop alls, och 9 innebär ett starkt samband mellan kraven. [3, 
pp. 163-164]. 

Steg 7: Bestäm mål och relativ vikt för de tekniska kraven (Hur mycket) 

För att kunna definiera mål för de tekniska kraven, och för att kunna avgöra hur viktiga målen 
är att uppfylla, använder man sig i detta skede av resultaten från tidigare steg i QFD:n.  

För att senare kunna prioritera vad som ska hinnas med under projektet görs här en viktning 
mellan de olika tekniska kraven, som visar hur viktigt varje krav är relativt övriga krav. Det är 
sällan ett projekt har resurser att uppfylla alla de krav som uppkommit i QFD:n, och därför är 
det viktigt att det finns underlag för att ta ett motiverat beslut gällande vad som ska prioriteras 
bort.  
För varje intressent multipliceras värdet från viktningen i steg 3 med 0-1-3-9-värdet på 
förhållandet mellan kraven (steg 6). Detta görs för varje intressentkrav, och detta summeras 
sedan ihop till ett värde för varje tekniskt krav. Denna summa normaliseras genom att dela 
värdet med den slutliga totalsumman av poäng.  

Ett värde på hur väl varje konkurrent möter de tekniska kraven mäts upp i den mån man har 
tillgång på konkurrerande produkter. Dessa värden används som bas när man sedan ska 
bestämma målvärden för den nya produkten.  

Målvärden för de tekniska kraven bestäms, dels baserat på värden från konkurrerande 
produkter, och dels baserat på hur man förväntas kunna uppfylla intressentkraven. Att sätta 
målvärden tidigt i ett projekt säkerställer att målen inte sätts på den nivå som projektet uppnått. 
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Dock kan det vara en god idé att till en början låta målvärdena ha en feltolerans, för att hålla 
öppet för ett större spann med idéer. Denna tolerans kan sedan avlägsnas en bit in i projektet, 
varvid målvärdena blir fasta.  

[3, pp. 164-166]. 

Steg 8: Analysera förhållanden mellan de olika tekniska kraven (Hur vs Hur) 

De tekniska kraven kan i många fall vara beroende av varandra. Detta kan ha antingen positiv 
eller negativ inverkan, vilket innebär att när man arbetar mot ett mål kommer man samtidigt 
att arbeta antingen mot eller från ett annat mål. Att se dessa förhållanden tidigt i 
utvecklingsarbetet är viktigt för att undvika obehagliga överraskningar senare. [3, pp. 166-167] 

3.2.2.2 Kravspecifikation 

Den kravspecifikation som förstudien resulterat i kan enligt [4, pp. 116-117] fortfarande förfinas 
och ändras under projektets fortlöpande. Detta tillåts för att insikter och data som uppkommit 
under projektets gång kan innebära att tidigare ställda krav skulle utformats annorlunda om 
den nya informationen funnits tillgänglig från början.  

Då detta projekt endast behandlar en tidig utvecklingsfas kommer projektets kravspecifikation 
hållas tillräckligt ”öppen” för att inte begränsa konceptgenereringen. Då projektet innefattar att 
hitta tänkbara nya lösningar på delfunktioner måste konceptgenereringen tillåtas mynna ut i 
både fullt realiserbara lösningar, och lösningar som kan behöva utredas noggrannare innan 
dess lämplighet bedöms.  

3.2.2.3 Black box 

För att analysera vad ett system ska producera och vilka resurser som krävs, utan att bestämma 
hur denna process ska gå till så kan systemet ses som en svart låda, en black box. Det som är 
känt i processen är vad som flödar in och ut ur produkten. Vad som flödar in i systemet beskrivs 
som information, energi och material. Ett exempel kan vara en förbränningsmotor där insatsen 
är bränsle och luft som flödar in i den svarta lådan och vridmoment, avgaser samt spillvärme 
flödar ut.  

Metoden Black box är användbar för produktutvecklaren då den inte definierar hur processen 
ska gå till för att uppnå önskat resultat, utan bara vad som används för att nå det önskade 
resultatet. Därför medger metoden ett öppnare sinne hos produktutvecklaren, vid utveckling 
av funktioner för omvandling av resurser till resultat. [1, p. 486] 

3.2.2.4 Funktionsnedbrytning 

Efter att ha identifierat huvudfunktionen, alltså vad produkten ska producera och vilka resurser 
som krävs så ska delfunktionerna nu bestämmas och struktureras. Varje ny delfunktion ses som 
en ny svart låda där man sätter in resurser och får ut ett resultat. Det finns ingen metodik som 
objektivt kan göra denna uppdelning då antalet delfunktioner kommer bestämmas för vilket 
som passar in bäst för just detta system. [1, p. 487] 

En funktionsnedbrytning delar upp vilka olika delfunktioner som idégenereringen ska fokusera 
på. Efter avslutad black box ska en funktionsnedbrytning göras för att se vilka funktioner det 
är som produkten ska klara av, alltså vilka resurser som krävs samt vad delfunktionen ska 
producera. När dessa delfunktioner är satta kan idégenereringen fokusera på att lösa 
delfunktioner istället för huvudfunktionen.  

3.2.2.5 HTA – hierarki task analysis 

Funktionsträd är en illustration av huvudfunktionen och dess delfunktioner. Delfunktionerna 
ger svar på hur man ska lösa huvudfunktionen medan huvudfunktionen förklarar varför dessa 
delfunktioner krävs. [7, p. 43] 

3.2.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen syftar till att generera så många lösningar som möjligt som uppfyller 
de definierade krav som ställs på produkten, och uppfyller den funktion som produkten 
förväntas inneha. Genom att strukturera upp det kreativa arbetet systematiskt går det att 
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säkerställa att de flesta tänkbara lösningar beaktats, så att processen inte för tidigt leds in på en 
specifik typ av lösning. Detta görs bland annat genom att produktens delfunktioner behandlas 
var för sig, vilket ofta ökar antalet kreativa idéer då deltagarna inte riskerar att låsa in sig på 
vilka lösningar som kommer att fungera när dellösningarna sätts ihop till en komplett lösning 
[3, p. 190]. 

Under hela arbetet med konceptgenereringen utgår man från de kriterier som fastställts i 
kravspecifikationen. Det är därför av yttersta vikt att specifikationen är korrekt genomförd, och 
att de krav som fastställts täcker in alla relevanta aspekter. 

Ett sätt att strukturera upp konceptgenereringen är att dela upp arbetet i följande fem steg; 

1. Formulera de specifika beskrivningarna från kravspecifikationen till mer abstrakta, 
bredare beskrivningar.  

2. Dela upp produktens funktioner i delfunktioner genom en funktionsnedbrytning, för 
att kunna lösa varje liten funktion på alla tänkbara sätt. 

3. Generera förslag till lösningar på delfunktionerna. 
4. Kombinera alla olika alternativa lösningar för delfunktionerna till koncept för 

totallösningar. 
5. Sortera ut de totallösningar som är tänkbara alternativ att jobba vidare med. 

[4, pp. 161-166]. 

3.2.3.1 Brainstorming 

Vid idégenerering gäller det att skapa idéer, och då är brainstorming ett verktyg att använda. 
Det går ut på att en grupp på upp till 6 stycken personer under en förutbestämd tid, vanligtvis 
uppåt en timme, försöker komma på så många idéer som möjligt. Det är viktigt att den avsatta 
tiden inte är för kort, eftersom det tar en stund för hjärnan att komma igång med de lite 
ovanligare idéerna, och brainstormingen bör därför inte avbrytas så fort idéflödet minskar [4, 
p. 167]. Man ska gärna tänka utanför det vanliga och man strävar efter vilda idéer, då är det 
viktigt att stämningen i gruppen är positiv och avspänd.  

Under brainstorming-sessionen är det förbjudet att kritisera idéer. Två idéer som var för sig 
verkar oanvändbara kan kombineras till något nytänkande och applicerbart på problemet. 

Enligt [7, p. 55] är de kreativa metoderna endast hjälpmedel, och kan därför anpassas efter varje 
given situation. Målet med idéprocessen är att skapa kreativa idéer, och om detta uppnås bäst 
med en kombination av olika metoder så är detta bättre än att strikt följa en metod som inte är 
optimal för det kreativa flödet. 

3.2.3.2 6-3-5-metoden 

Denna metod kallas även brainwriting. Metoden går ut på att deltagarna sitter runt ett bord och 
under tystnad avbildar sina idéer på ett papper. Deltagarantalet bör uppgå till 6 stycken 
personer, men 3-8 personer fungerar också. Alla deltagare skissar på 3 stycken idéer i 5 min för 
att sedan skicka sina skisser ett steg åt vänster. Detta gör att personen bredvid ska fortsätta 
skissa på dessa idéer. Detta upprepas tills ett helt varv har gått och alla har fått tillbaka det 
papper som de skissade på först. På detta sätt får alla deltagare möjligheten att finna 
inspiration, samt får möjligheten att vidareutveckla andras idéer. [1, p. 489] 

3.2.3.3 Kombination av idegenereringsmetoder 

Idégenerering genomförs som en kombination av brainstorming och 6-3-5-metoden. 6-3-5-
metoden har fördelen gentemot brainstorming att flera personer samverkar på en lösning utan 
att påverka varandra i någon större utsträckning [3, p. 191]. Dock anses den aktuella 
projektgruppen vara för liten för att 6-3-5-metoden ska vara fullt applicerbar, då skisserna 
endast skulle gå fram och tillbaka mellan de två deltagarna, och därmed skulle de tillförda 
idéerna mellan varje runda ha för liten inverkan på eventuella favoriserade idéer.  

Kombinationen innebär att en traditionell brainstormingsession följs av en 6-3-5-liknande 
session, där alla deltagare under en viss tid skissar vidare på de idéer som uppkommit under 
brainstormingsessionen. Detta ger tillfälle för varje deltagare att vidareutveckla idéerna utan 
påverkan från resten av gruppen.   
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3.2.3.4 Morfologiska metoden 

Morfologiska metoden, som beskrivs i [3, pp. 204-208], är en metod som kan användas för att 
skapa helhetslösningar av de olika delfunktionslösningar som uppkommit under 
idégenereringen. Varje möjlig kombination av delfunktionslösningar leder till ett koncept som 
löser den övergripande funktionen. Ett stort antal lösningsförslag genereras genom att olika 
möjliga delfunktionslösningar kombineras med varandra.  

Genom att skapa en tabell med framtagna idéer för delfunktionerna kan dessa systematiskt 
paras ihop till helhetskoncept. Dessa helhetskoncept utvärderas sedan med avseende på 
realiserbarhet, och ett mindre antal helhetskoncept fås som resultat efter avslutad process. 

3.2.4 Konceptval 
För att göra ett medvetet och genomtänkt konceptval kan ett antal systematiska metoder 
tillämpas. Detta görs för att minska risken att ett ”favoritkoncept” föredras i beslutsprocessen 
och leder till en mindre optimal produkt. Nedanstående metoder kan användas var för sig eller 
i olika kombinationer, beroende på hur det enskilda fallet ser ut.  

3.2.4.1 Pughs matris 

Pughs metod, också kallad Pughs matris, används vid val av koncept genom att man sätter 
poäng på hur väl ett koncept uppfyller de kriterier som finns på produkten. Detta ger en bra 
insyn på vilka idéer som är bäst lämpade till denna produkt. Detta kan även skapa nya 
alternativa koncept genom att kombinera olika lösningar som ger bäst resultat.  

Vanligtvis utförs Pughs metod av flera designers som gör denna enskilt för att inte påverkas av 
vad andra designers tycker. Sedan jämförs de individuella resultaten och itereras med övriga 
resultat. [4, pp. 182-185] 

3.2.4.2 Elimineringsmatris 

För att i ett första steg i utvärderingsprocessen sortera ut bra och dåliga lösningar så kan en 
elimineringsmatris användas. Denna matris går ut på att göra en grovsortering genom att 
bestämma hur väl koncepten löser de olika funktionerna. 

En uppsättning kriterier att utvärdera koncepten mot beskrivs i [4, p. 182] enligt hur väl 
konceptet: 

• Löser huvudproblemet 
• Uppfyller kraven i kravspecifikationen 
• Klarar de gällande kostnadsramarna 
• Är realiserbart 
• Är tillräckligt fördelaktig ur ett miljö-, säkerhets eller ergonomiskt perspektiv 
• Passar in i företagets övriga produktprogram 
• Har tillräckligt mycket information om konceptet för att möjliggöra beslut 

Endast de alternativ som har (+) på alla lösningskrav går vidare i utvärderingsprocessen, 
medan de som inte klarar kraven elimineras i denna grovsortering. Lösningar med (?) och har 
potential till att gå vidare i utvärderingsprocessen arbetas det vidare med för att få fram 
tillräckligt med information för att göra en bedömning om (+) eller (-). [4, pp. 182-183] 

3.2.5 Konstruktion och verifiering 
Efter ett genomfört konceptval ska det valda konceptet konstrueras. I denna fas av projektet 
fokuseras på ett koncept, som vidareutvecklas och utvärderas. Även detta är en itererande 
process, där idéer utvecklas och förfinas efter hand som arbetet fortgår. 

3.2.5.1 Konstruktion i CAD 

I CAD-programmet SolidWorks skapas en virtuell 3D-modell. Denna modell är helt skalenlig, 
och visar hur detaljer fungerar ihop, vilket ger möjlighet att kontrollera att dimensioner på 
detaljerna är lämpliga. Tidigare skisser visar endast mekanismen tvådimensionellt, vilket är en 
begränsning i utvärderingen av koncept. Med den kompletta CAD-modellen kan rörelser 
simuleras, dimensioner verifieras, och konceptet som helhet utvärderas. 
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Skapandet av konstruktionen börjar med att detaljerna till mekanismen byggs upp var för sig i 
CAD-miljön. Detaljerna sammanfogas sedan till en komplett produkt i den virtuella miljön.  

3.2.5.2 Framtagning av konceptmodell 

För att ta fram konceptmodeller används additiv tillverkning med hjälp av 3D-skrivare, för att 
under projektets gång kunna utvärdera konstruktionen, och ge en känsla för dimensionerna på 
de delar som en användare kommer att interagera med. JTH tillhandahåller 3D-skrivare för 
mindre och snabbare utskrifter där mindre detaljer kan skrivas ut under tiden som andra 
detaljer utvecklas parallellt. För större detaljer, och modell med större noggrannhet tillverkas 
senare även en modell genom FDM-utskrift i ABS-plast.  

3.2.5.3 Verifiering av konstruktion 

De 3D-printade detaljerna testmonteras för att se att detaljerna passar ihop. Modellen visar 
även om de mekaniska funktionerna i konceptet fungerar som tänkt. För verifiering av detta 
monteras konceptmodellen på en kopia av den integrerade takreling som finns på bilar ur 
BMWs 3-serie. Här utförs en förenklad användarstudie där användaren monterar av och på 
lasthållarfoten på denna reling. Foten utsätts inte för krafter i samma storleksordningar som 
de påfrestningar den färdiga produkten ska tåla, utan endast tillräckliga krafter för att 
funktionerna ska kunna utvärderas. Här verifieras det om lasthållarfotens mekanismer 
fungerar principiellt. För att göra en slutverifiering behövs en funktionsmodell tillverkas där 
fullskaliga tester utförs, men detta behandlas inte i denna studie. 

3.3 Design For Cost 
Uttrycket Design For Cost bygger på att produktkostnaden bestäms under utvecklingen av 
produkten, och därmed bör ekonomi tillåtas vara en del av utvecklingsarbetet. DFC innehåller 
en rad teorier, varav DFM och DFA är de som anses bäst tillämpbara i detta fall.  

3.3.1 DFM 
Genom att ha tillverkningen av produktens ingående detaljer i åtanke, enligt metoden Design 
For Manufacture, kan tillverkningen effektiviseras, vilket minskar kostnader.  För att lyckas 
med detta krävs att varje detalj designas med tilltänkt tillverkningsmetod i åtanke [3, pp. 328-
329]. Om detta förbises går det även lätt att konstruera detaljer som är omöjliga att tillverka, 
vilket kan leda till att stora delar av konstruktionen måste göras om.  

3.3.2 DFA 
En viktig del inom DFC är monteringsanpassning av konstruktionen, även känt som DFA 
(Design For Assembly).  

För att underlätta montering bör antalet ingående delar i konstruktionen hållas så lågt som 
möjligt, då varje nytt steg i monteringen tar tid. Omkostnaderna kring varje detalj för 
lagerhållning, dokumentation med mera, är en kostnad som är lätt att glömma, och som även 
den minskar när antalet detaljer minskar.  

En komplex konstruktion består ofta av flera olika komponenter, hopmonterade av ett antal 
detaljer, vilket leder till ett ökat antal större monteringssteg.  

Oavsett om produkten ska monteras manuellt eller med robot är utformningen av detaljerna 
viktig för att minimera stopp i monteringen. För att detaljen enkelt ska kunna matas fram 
automatiskt är det viktigt att detaljerna inte hakar i varandra. Detta går ofta att säkerställa 
genom detaljens geometri [4, pp. 492-493]. Inpassningen mellan detaljer går även att 
underlätta genom en genomtänkt detaljutformning. Principen är att en detalj aldrig ska vara 
möjlig att montera fel. Detta kan säkerställas antingen genom maximal symmetri, dvs. att 
detaljen passar på vilket håll som helst, eller genom en tydlig osymmetri som gör detaljen 
omöjlig att montera fel. Även längder, fasningar m.m. bör anpassas så att detaljerna styrs rätt 
per automatik [4, pp. 489-496]. 
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4 Genomförande och resultat 
Konceptstudien inleds med att en förstudie undersöker konkurrerande produkter, rent tekniskt 
samt ur användarnas perspektiv. Förstudien analyserar resultaten och lokaliserar potentiella 
förbättringspunkter i nuvarande produkter. Efter detta skapas en produktspecifikation för att 
beskriva vilka mål som ska styra utvecklingen av lasthållarfoten. Slutligen utvecklas konceptet 
stegvis, genom en itererande utvecklingsprocess där ett brett spektrum av idéer utvecklas 
systematiskt, och reduceras till ett slutgiltigt koncept.  

Under utvecklingsarbetet följs de metoder som beskrivs i rapportens tidigare kapitel.  

4.1 Förstudie 
Innan utvecklingen påbörjas görs en undersökning av dagsläget på marknaden. Detta görs dels 
för att identifiera punkter där dagens produkter inte uppfyller användarnas förväntningar, och 
dels för att projektgruppen ska få en djupare förståelse för den aktuella produkten.   

4.1.1 Användarstudie/benchmarking 
I en kombinerad användarstudie och konkurrentanalys observeras ett antal användare medan 
de använder de produkter som finns tillgängliga på marknaden i dagsläget. Genom att 
kombinera ett antal systematiskt ställda frågor med allmänna observationer kan studien svara 
på förutsedda frågeställningar, samtidigt som spontana observationer tas tillvara. 

För att få en god kännedom om produkterna testas dessa även av projektgruppen. Detta sker 
före den första gruppen i användarstudien, vilket även ger tillfälle att testa upplägget på studien 
ur deltagarens perspektiv.  

4.1.1.1 Upplägg 

Den användarstudie som genomförs ska ge en bild av hur nuvarande produkter på marknaden 
uppfyller användarnas förväntningar. Fem stycken kompletta takräcken med tillhörande 
lasthållarfötter från tillverkarna Thule, BMW Original Equipment, Mont Blanc och Inno racks 
testas. Användarna genomför simuleringen två och två, för att reaktioner och åsikter lättare 
spontant ska uttryckas och kunna dokumenteras av observatörerna. Studien genomförs i en 
neutral miljö, med goda ljusförhållanden, normal inomhustemperatur och utan störande 
buller.  

För att simulera en verklig användningssituation får användarna börja med allt nerpackat i 
originalemballage. Precis som i ett verkligt fall är det sedan upp till användarna att packa upp, 
montera ihop, och montera takräckena på bilen.  

Studien utförs vid två olika tillfällen, eftersom tidsåtgången kräver mer än en dags 
observationer. Alla produkter monteras på samma bil, och mellan varje testgrupp återställs 
samtliga produkter till dess ursprungliga skick före uppackning. Vid inledande undersökning 
dokumenteras hur varje komponent är konfigurerad vid leverans, för att säkerställa att 
efterföljande användargrupper får identiska förutsättningar.  

Varje testgrupp observeras under användandet av produkterna, och får efter hand under testet 
ge kommentarer rörande testad produkt. Fokus ligger på kommentarer kring 
användarvänlighet och säkerhet. Genom att samtliga grupper inledningsvis testar den 
nuvarande produkt som ska ersättas, erhålls en gemensam basnivå för uppfattningen kring 
produkterna. Observatörerna är icke-deltagande, men kända. 

4.1.1.2 Resultat 

Vid användarstudien visade det sig att alla lasthållarfötter beter sig olika, och att de har olika 
saker som är bra och dåliga.  

Produkt 1 

Produkt 1 saknar möjlighet att låsa blecken i öppet läge vilket medför att de hakar fast i 
takrelingen när lasthållaren ska monteras av från bilen. Den har även lösa delar som kan 
komma att göra åverkan på bilen om de faller av vid ett olämpligt tillfälle. För åtdragning av 
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den skruv som spänner fast lasthållarfoten så medföljer ett verktyg, som anses lämpligt för att 
åtspänna skruven till angett åtdragningsmoment. Under användarstudien uppmättes varje 
användares åtdragningsmoment, vilket landade på ca 50 % av det angivna 
åtdragningsmomentet i genomsnitt för samtliga deltagare. I samband med observationen 
uttryckte användarna att man inte har någon aning om när man dragit fast tillräckligt hårt.  

Lasthållarfotens anliggningsyta av gummi är formad efter takrelingen, vilket deltagarna 
upplever som en visuell återkoppling att lasthållarfoten är korrekt placerad på takrelingen. 
Dock anser flera deltagare att gummikomponenten har överflödigt material som inte tillför 
något till funktionen, utan ger en uppfattning om en produkt som inte är ordentligt 
genomarbetad. Även fästmekanismen i lasthållarfoten är blottad mot bilens centrum, vilket kan 
ge upphov till oljud som effekt av fartvinden.  

Produkt 2 

Produkt 2 är bättre anpassad för takrelingen på bilen, då varje lasthållarfot är anpassad för en 
specifik position på bilen. Produkten är till större del förmonterad, vilket leder till att det inte 
finns så många lösa delar.  

Vid åtdragning av lasthållarfoten används en momentnyckel som är integrerad i 
åtdragningsgreppet, vilket ger återkoppling vid korrekt åtdragningsmoment. Trotts detta går 
det att få samma återkoppling även om lasthållarfoten inte ligger korrekt mot takrelingen. Dock 
går det inte att stänga täckluckan ordentligt vid detta fel, vilket visar på en felaktig fastsättning. 

För ökad ergonomi används ett utdragbart vred för fastspänning av lasthållarfoten. I detta finns 
även den inbyggda momentnyckeln. Detta handtag måste positioneras på ett visst sätt för att 
täckluckan ska vara möjlig att stänga ordentligt, vilket orsakar viss förvirring hos vissa 
användare.  

Produkt 3   

Lasthållarfot 3 är svår att trä fast på dess tillhörande takräcke. Detta leder till frustration hos 
användaren. Felet är att den klack som klämmer fast räcket mot foten inte fälls ut tillräckligt 
långt för att medge en lätt införsel i det T-spår där foten skall monteras mot räcket.  

Denna lasthållare är i princip lika enkel att montera av och på bilen för en ensam användare 
som för den som har en medhjälpare. Detta beror på att klämförbandet som greppar runt bilens 
takreling inte kan stängas oavsiktligt lika lätt som på vissa andra testade produkter. 

Produkt 3 har liksom produkt 2 ett inbyggt vred i varje lasthållarfot för åtdragning av 
klämmekanismen. Produkt 3 har ingen form av återkoppling för korrekt åtdragningsmoment, 
och vredet anses vara för litet för att användarna ska anse vredet vara ergonomiskt utformat.  

Produkt 4 

Produkt 4 levereras med ett stort antal lösa delar, vilket innebär mycket arbete för användaren 
med att montera ihop produkten. Konstruktionen är relativt komplex och svårmonterad.  

Vid hopmontering av räcke och fot kan fotens inre delar låsa sig i ett läge som förhindrar 
montering av räcke, vilket tycks lösa sig efter att foten utsatts för skakningar av användaren i 
flera omgångar.  

De plastdetaljer som ingår i produkten återger ett tydligt klickljud vid korrekt fastsättning.  

Produkt 5 

Produkt 5 är lätt att montera ihop, bortsett från tre punkter. Lasthållarfoten kan användas med 
två olika typer av kit, med olika hålbilder för fastmontage. En justering mellan de olika 
hålbilderna krävs för att använda foten med det kit som i detta fall levererats.  

De övriga två punkterna gäller fotens täckkåpa, som till att börja med inte är helt 
monteringsvänlig. Kåpan ska träs i ett spår på varje sida av foten, och dessa spår är svåra att 
hitta. När kåpan väl är på plats ges ingen återkoppling på korrekt montering, utan användaren 
förväntas testa med fysisk kraft att kåpan inte går att avlägsna.  

Sammanfattning 
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Återkoppling är något som användare reagerar mycket positivt på. När det gäller denna typ av 
produkt är det av största vikt att produkten är korrekt monterad, och en eventuell osäkerhet 
kring detta kan leda till obehag hos användaren.  

När det gäller den faktiska säkerheten visade användarstudien på säkerhetsbrister i form av 
möjlig felanvändning av flera produkter. Då lasthållarfotens huvudsakliga uppgift är att hålla 
fast last utanpå bilen under färd, är det av yttersta vikt att lasthållarfoten inte riskerar att lossna 
vid exempelvis hårda inbromsningar. En felmonterad lasthållare riskerar att lossna under dessa 
kraftiga påfrestningar, vilket kan leda till skador orsakade av den last som transporteras på 
lasthållaren. 

Konstruktionsmässigt skiljer sig produkterna åt i olika hög grad. Vissa består av ett stort antal 
inre komponenter som är permanent hopmonterade, medan andra konstruktioner består av ett 
mindre antal ingående komponenter, där användaren ofta monterar bilspecifika detaljer på 
egen hand.  

4.1.2 Patentundersökning 
Databasen Espacenet innehåller ett stort antal patent gällande lasthållarfötter och dess 
kringutrustning. Vid genomsökningen av aktuell produktkategori (B60R9) fås en ökad 
förståelse för dagens lasthållarfötter, då många olika konstruktioner som patenterats fyller 
snarlika funktioner.  

4.2 Produktspecifikation 
Produktspecifikationen mynnar ut i de dokument som används för att styra projektet, och för 
att följa upp att resultatet är vad som efterfrågades.  

4.2.1 QFD 
För att skapa en grund för konceptutvecklingen görs en QFD, vilken ger tydliga mål för 
slutkonceptet. De målvärden som framkommer här grundas både i användarens perspektiv, 
och flera olika interna perspektiv hos Thule. De två Thule-baserade perspektiv som ingår är 
produktion och ”Thule övriga”, vilken avser innefatta övriga avdelningar inom Thule. För att 
arbetet ska bli praktiskt genomförbart tillåts en representant från Thule svara för hela Thules 
räkning.  

Fullständig QFD finns som bilaga till denna rapport [Bilaga 1]. 

Steg 1: Identifiera intressenter 

Då användarperspektivet är uppenbart relevant blir användaren den första intressenten. För 
att få in data för denna intressent används resultaten från användarstudien där dessa är direkt 
applicerbara. Även projektgruppens egna åsikter utnyttjas här, eftersom båda medlemmarna 
genomfört konkurrentanalys och lärt känna produktkategorin. 

För att få in flera olika intressenter från Thule beslutas det att produktion får vara en intressent. 
Detta för att en produkt som ska säljas måste tillverkas av någon, och denna avdelning kommer 
därför att påverkas av hur produkten utformas. Övriga intressenter inom Thule sammanfattas 
till en ”Thule övriga”, i denna QFD benämnt ”Thule”.  
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Steg 2: Identifiera intressentkrav 

Intressentkraven arbetas fram genom att produktens livscykel gås igenom ur varje intressents 
perspektiv. Detta leder fram till totalt 22 st intressentkrav [Bilaga 1].  

Då Thule har som målsättning att leverera en optimal produkt till sina kunder, blir 
intressentkraven för dessa intressenter likartade. Det handlar till stor del om 
användarvänlighet, då detta är något som efter användarstudien visat sig vara av stor vikt.  

Från produktions perspektiv rör det sig om att produkten ska vara snabb att tillverka och 
montera, samt orsaka så lite krångel som möjligt i produktionen.  

 

Snabb	att	tillverka	
Snabbmonterad	

Krångelfri	montering	
Snabb	att	montera	

	Felmontering	omöjlig	
Ingående	delar	kan	ej	falla	isär	

Enkelt	att	förstå		
Felmontering	omöjlig	
Snabb	att	montera	

Hakas	enkelt	fast	på	reling	
Enkelt	att	spänna	fast	
Snabb	att	montera	

Undvika	felmontering	
Enkelt	att	förstå		

Hakas	enkelt	av	från	reling	
Ej	falla	i	bitar	

Snabb	att	demontera	

Kostnadseffektiv	produktion	

Försäljningspris	
Takräcke	sitter	fast	på	fot	vid	

ordentlig	fastsättning	

Ej	skada	takrelingarna	vid	
normal	användning	

Klara	city	crash	test	

Tabell 4.1. Intressentkrav (Vad) från QFD. 
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Steg 3: Undersök kravens relevans 

I detta steg får varje intressent fördela en total summa av 100 poäng över intressentkraven. 
Denna viktning visar hur viktigt varje intressentkrav är för respektive användare, och tack vare 
den fasta summan tvingas intressenterna att fokusera sina poäng på de intressentkrav som är 
mest relevanta.  

Här framkommer det att säkerhet är viktigare för Thule än för användaren, medan användaren 
lägger mer vikt vid användarvänligheten. Produktion fokuserar sina poäng på de intressentkrav 
som endast rör produktion.  

Vem	vs	
Vad	

		 15	 		
		 20	 		
		 30	 		
4	 		 2	
3	 		 5	
2	 		 5	
6	 		 6	
3	 		 5	
4	 		 2	
7	 		 6	
6	 		 7	
8	 		 4	
7	 		 9	
10	 		 9	
6	 		 3	
6	 		 5	
8	 		 4	

		
35	 		

7	 		 		

5	 		 9	

5	 		 9	

3	 		 10	

Tabell 4.2. Vem vs. Vad 

Steg 4: Utvärdera konkurrensen 

I utvärderingen av konkurrensen framkommer det att Produkt 2 och Produkt 3 är starka på 
många av intressenternas krav. Generellt ligger de befintliga produkterna väl till, men det finns 
områden att förbättra.  

Det saknas tillgänglig data för att utvärdera konkurrensen inom några intressentkrav, därför 
lämnas dessa fält tomma.  
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Steg 5: Generera tekniska krav 

För att uppfylla intressentkraven från steg 2 måste dessa omvandlas till tekniska krav. Då vissa 
intressentkrav är närbesläktade med varandra går det att utnyttja samma tekniska krav för att 
uppfylla flera intressentkrav. Till exempel ”Monteringsanpassning”, som påverkar både 
monteringstid, krångel i monteringen, samt flera olika steg av kundens hantering av 
lasthållarfoten.  

Klämkraft	mellan	fot	och	takräcke	
Pris	till	återförsäljaren	
Tåla	påfrestningen	av	"city	crash	test"	
Radie	på	kanter/hörn	mot	reling	
Klämkraft	mellan	fästelement	och	reling	
Risk	att	hopmonterade	delar	faller	isär	
Risk	att	förmonterade	delar	faller	isär	
Återkopplingar	vid	fastsättning	
Erforderlig	kraft	för	fastspänning	
Antal	externa	verktyg	
Klämfunktion	tvinga	klämförband	åt	båda	håll	
Friktion	mellan	reling	och	fästelement	
Inre	mått	mellan	kitets	klämförband	i	löst	läge	
Upplevd	semantik	(kontrollgrupp)	
Antal	delar	i	kartong	(per	fot)	
Möjliga	felmonteringar	
Monteringsanpassning	
Andel	standardverktyg	
Antal	verktyg	
Monteringssteg	
Antal	olika	material	
Antal	ingående	detaljer	
Antal	tillverkningssteg	

Tabell 4.3. Tekniska krav (Hur). 

Steg 6: Relatera kundkrav till tekniska krav 

Samverkan mellan intressentkraven och de tekniska kraven bestäms enligt en fast skala, med 
värdena 0, 1, 3 och 9. I QFD lämnas rutor tomma vid värde 0, medan värdena 1, 3 och 9 visas 
med en cirkel med olika ifyllnadsgrad. Då ett stort antal intressentkrav är relaterade till 
användarens upplevelse kring produkten hänger även flera tekniska krav samman.  

Steg 7: Bestäm mål och relativ vikt för de tekniska kraven 

Med hjälp av de värden som förts in i QFD vid tidigare steg beräknas kravens relativa vikt. Den 
slutliga totalvikten anges i procent, och är en sammanvägning av varje intressents viktning. Här 
behålls dock de enskilda intressenternas uträknade viktning, då detta kan indikera stora 
avvikelser från totalviktningen för vissa krav. Vid en senare prioritering kan detta behöva tas i 
beaktning. Om exempelvis flera krav som rör produktion skulle riskera att prioriteras bort, kan 
ett krav med väldigt hög viktning från just denna intressent vara värt att behålla för att 
eventuellt kunna tillgodose en stor del av intressentens önskemål genom att behålla detta krav.  

Målvärden bestäms utifrån den data som finns tillgänglig. I några fall kompletteras data med 
detaljinformation direkt från Thule, då deras erfarenhet och kompetens inom produktkategorin 
kan ge pålitliga data för gällande krav. För att behålla spårbarhet i utvecklingen hålls värdena i 
största möjliga mån till de som framkommit i förstudien. 
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Steg 8: Analysera förhållanden mellan de olika tekniska kraven 

För att hålla koll på vilka krav som påverkar varandra görs det sista steget i QFD. Här anger ett 
enkelt plustecken att de två aktuella kraven samverkar till viss del, två plustecken anger att 
kraven samverkar kraftigt, och motsvarande gäller för ett respektive två minustecken. I detta 
fall motverkar inga krav varandra på ett kraftigt sätt, och endast ett krav har delvis negativ 
inverkan på två andra krav. Flera krav samverkar positivt med andra, vilket beror till stor del 
på att studien fokuserar på just användarvänlighet, och därmed finns det även flera krav 
gällande användarvänligheten.  

För detaljer, se komplett QFD som bilaga. [Bilaga 1] 

4.2.2 Kravspecifikation 
En kravspecifikation tas fram utifrån de resultat som QFD resulterat i. Då studien genomförs 
på uppdrag av Thule, finns det ett antal fördefinierade krav på projektet. Krav och önskemål 
härledda från dessa har markerats med * i kravspecifikationen.  

Totalt 9 st krav och 9 st önskemål ingår i den nya produktens kravspecifikation, varav 5 st krav 
och 1 st önskemål är härledda ur projektets fördefinierade krav.  

I vissa fall har flera tekniska krav från QFD slagits ihop till ett gemensamt krav eller önskemål. 
Efter önskemål från Thule har även ett fåtal tekniska krav bortsetts ifrån, för att dessa endast 
kommer att vara relevanta i en senare konstruktionsfas än vad som ingår i detta projekt, och 
därmed skulle ta upp tid som lämpligare bör läggas på att utveckla konceptet.  

 

 
Tabell 4.4. Utdrag ut kravspecifikationen. 

 

För detaljer, se komplett kravspecifikation som bilaga. [Bilaga 2] 

Krav:	 Uppfylla	City	Crash	certifiering:	8G,	16-18	km/h	75	kg.*	
		 Låsbarhet.*	

		 Endast	en	operation	för	på/av-montering.*	
		 Återkoppling	vid	korrekt	fastsättning	på	takreling.*	

		
Vid	vridande	kraft	från	användaren	får	vridmomentet	maximalt	uppgå	till	
4Nm.*	

		 Ingående	delar	skall	vara	konstruerade	för	autonom	montering.	
		 Montering	hos	kund	ska	max	kräva	1	st	externt	verktyg.	(Eventuellt	mätverktyg	

ej	inräknat.)				
		 Foten	ska	klara	av	påfrestningen	av	det	test	som	specificeras	i	dokument	

gällande	dragtest.			
		 Det	inre	måttet	mellan	kanterna	på	klämförbandets	anliggningsdelar	skall	vara	

inom	intervallet	14-30	mm.			
		 		

Önskemål:	 Höjd	mellan	takreling	och	takräcke	bör	vara	samma	som	på	Rapid	753.*	
		 	
		 Vid	på/avmontering	från	bilen	bör	inga	arbetsmoment	riskera	att	frigöra	någon	

komponent	från	produkten.			
		 Klämförband	bör	ej	tillåta	frispel	i	någon	riktning.	
		 Felaktig	montering	av	komponenter	bör	vara	förhindrad	genom	konstruktion.	
		 Antalet	verktyg	bör	hållas	nere.		
		 Antalet	monteringssteg	bör	hållas	nere.		
		 Antalet	ingående	delar	bör	ej	överstiga	15	st.	
		 Antalet	tillverkningssteg	bör	hållas	nere.	

		
Antal	separata	komponenter	per	fot	som	levereras	till	kund	bör	ej	överstiga	4	
st.		
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4.2.3 Black box 
Det teoretiska verktyget Black Box är en analys över vilka funktioner som produkten bör ha. 
Det första steget är att ta reda på vad det är som går in i produkten, och efter detta tas reda på 
vad produkten ska uträtta. I detta fall är resurserna information och energi. Information för att 
veta hur man ska spänna åt lasthållarfoten och energi för att spänna åt, rotera eller translatera 
något. Resultatet som lasthållarfoten ska ge är tre saker som visas i figur 4.1 . Dessa tre resultat 
är framtaget ur analys av lasthållarfoten för vilka uppgifter den ska klara av. 

 
Figur 4.2. Resultat från black box. 

4.2.4 Funktionsnedbrytning 
Efter genomförd black box är lasthållarfotens funktion bestämd till att fästa takräcke på 
takreling. Detta är vad produkten utför rent praktiskt åt användaren, men för att åstadkomma 
detta resultat krävs det även inre funktioner. 

Genom funktionsnedbrytning konstateras att lasthållarfoten kräver tre inre funktioner: Fästa 
takräcke på lasthållarfot, omvandla kraft, och fästa lasthållarfot på takreling. Dessa tre 
funktioner är de som idégenereringen kommer att fokusera på att lösa.  

4.2.5 HTA – hierarcy task analysis 

 
Figur 4.3. Resultat från HTA. 

4.3 Konceptgenerering 
Koncept tas fram enligt de metoder som presenterats tidigare i rapporten. Genom det 
systematiska arbetssättet genereras ett antal koncept, som sedan går vidare till en 
urvalsprocess. 

4.3.1 Idégenerering 
Som beskrivits under metodkapitlet används en kombination av brainstorming och 6-3-5-
metoden. Till en början används en tidsgräns på 5 minuter för varje session. Under denna 
period skissar deltagarna upp idéer på papper, var för sig, med fokus på endast en delfunktion 
åt gången. Efter att tiden löpt ut diskuteras de uppkomna idéerna, varefter en ny tidsperiod 

	

Lasthållarfot	
Information	

Energi	

Fäster	takräcke	
på	takreling	
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startas och deltagarna jobbar vidare på lösningar för den aktuella delfunktionen. Detta 
upprepas ett antal gånger, tills tre perioder utan idéer passerat [3, p. 190]. Dock så insåg 
deltagarna efter två sessioner att tiden var för knapp och att det vore bättre att sitta och fundera 
ut en lösning, skissa upp denna för att sedan presentera tankegången för den lösningen. 
Därmed utökades tidsperioden till 10 minuter under resterande del av övningen.  

Deltagarna skissar på tre delfunktioner, för vilka helhetslösningar utformas genom en 
morfologisk matris. Dels skapas lösningar mellan takräcket och lasthållarfoten, benämns 
”Räcke-Fot” i resultatet, sedan lösningar mellan lasthållarfoten och bilens takreling, benämns 
”Fot-Reling” i resultatet. Även lösningar för att spänna fast lasthållarfoten på takrelingen som 
i samma rörelse spänner åt takräcket i lasthållarfoten tas fram och benämns ”Kraftomvandling” 
i resultatet. 

Under idégenereringen så används teorier som presenteras i det teoretiska ramverket, närmare 
bestämt under rubriken 2.2.1 Vad är användarvänlighet? där det finns frågor för att 
systematiskt forma delfunktionen med avseende på användarvänlighet. Efter användarstudien 
så analyseras de funktioner som behöver förbättras för att produkten ska bli mer användbar för 
användaren. Fokus ligger på hur användaren interagerar med produkten både vid 
hopmontering av produkten innan användning för montering av/på bilen samt vid själva 
monteringen.  

4.3.1.1 Resultat från idégenerering 

Genom en itererad idégenrering utvecklas idéerna och delfunktionerna. Resultatet är 
delfunktionerna var för sig och ingen tanke har vigts åt den senare integreringen av de olika 
delfunktionerna till en hel konstruktion. Detta kapitel förklarar huvuddragen i de idéer som 
gått vidare till konceptgenreringsfasen.  

 

Räcke-Fot 

Detta är lösningar för fastsättning av takräcket på lasthållarfoten. Idéerna har en bestämd 
riktning på kraft och en bild över hur rörelsen ska gå till. Hur denna kraft ska skapas utesluts 
ur detta stadie av utvecklingen.   

Idé C4 bygger på att en kilformad del träs in i takräckets spår, och genom en nedåtdragande 
kraft klämmer ut motstående lösa kilhalvor mot tre sidor av takräckets spår. Detta kommer att 
mekaniskt låsa takräcket.  

 
Figur 4.4 Delfunktion C4. 

Idé C3 är baserad på en excenter för att omvandla en rörelse. En platta träs in i takräckets spår, 
och sitter sammanlänkad med den excenter som klämmer mot lasthållarfotens insida. Så länge 
tillräcklig rörelse uppnås för excenterns arm kommer detta att resultera i en ökad klämkraft 
mellan lasthållarfot och takräcke.  
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Figur 4.5. Delfunktion C3. 

Fot-Reling 

Denna kategori innefattar lösningar som fäster lasthållarfoten på takrelingen.  

C1 är idén där principen i en svetstång skulle kunna användas. Detta innebär i förlängningen 
att en knäled implementeras, och ”slår över” vid rätt klämkraft, vilket ger återkoppling till 
användaren. 

 
Figur 4.6. Delfunktion C1. 
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C5 är en idé som hämtats från de snabbfästen som återfinns på kamerastativ. En kil roteras in 
under en skarp kant på takrelingen, vilket ger klämkraft. En nackdel med denna idé är att 
anpassningen mellan olika relingar blir svår.  

Kraftomvandling 

För att omvandla användarens tillförda kraft till en erforderlig klämkraft, tillräcklig för att hålla 
kvar lasthållarfoten på takrelingen, utvecklas idéer på hur denna tillförda kraft kan utväxlas.   

A9 består av en hävarm som omvandlar en tillförd kraft linjärt beroende av 
angreppspunkternas läge på hävarmen. Detta skulle möjliggöra en stor utväxling, men skulle 
även innebära en längre sträcka som användaren måste förflytta den angreppspunkt där kraften 
tillförs.  

 
Figur 4.7. Delfunktion A9. 

AB2 är en idé som bygger på att utnyttja den elastiska deformation som uppstår i plåtdetaljerna 
på dagens lasthållarfot. Genom att konstruera plåtdetaljer med detta i åtanke kan effekterna 
utnyttjas, för att åstadkomma förspänning mellan lasthållarfoten och takrelingen. 

 
Figur 4.8. Delfunktion AB2 
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C6 kan liknas vid en kombination av A9 och AB2. Samma princip som i A9 med en hävarm som 
utväxling, kombineras här med två plåtbleck, varav ett tillåts glida längs det andra. På detta sätt 
kan en elastisk deformation av fotens inre plåtbleck styras till en region där den utnyttjas.  

 
Figur 4.9. Delfunktion C6. 

4.3.2 Morfologisk matris 
Vid idégenereringen skapades ett antal idéer för varje funktion. Bland dessa genomförs ett 
första urval, där snarlika idéer grupperas ihop och under följande steg i processen behandlas 
som en idé för varje delfunktion. Dessa delfunktioner kombineras sedan till ett helhetskoncept.  

En fristående funktion som uppkommit under idégenereringen är möjligheten att montera kit 
utan att verktyg behöver användas. Detta sker genom att kitets delar låses fast i foten med 
snäppfästen, och sedan mekaniskt låses i foten då foten spänns fast mot takrelingen. Denna 
konstruktion lämnar öppet för att användaren aldrig ska tvingas dela själva foten, vilket ger fler 
möjligheter för fotens inre konstruktion. 

Med hjälp av en morfologisk matris kombineras koncepten för delfunktionerna, till 
helhetskoncept som sedan utvärderas huruvida dessa är realistiska eller omöjliga att 
kombinera.  

Koncept C1 bedöms allt för komplext för att vara realiserbart, då det bygger på ett stort antal 
rörliga delar med små toleranser, och hög grad av modellanpassning. Därmed stryks detta 
koncept ur vidare idéprocess. 

Delfunktioner	 Idé	1	 Idé	2	 Idé	3	
Räcke-Fot	 C4	 C3	 	
Fot-Reling	 C1	 C2	 C5	

Kraftomvandling	 A9	 AB2	 C6	

Tabell 4.5. Morfologisk matris. 

Resultatet från den morfologiska matrisen är sju stycken koncept, som skissas upp för att kunna 
vidare utvärderas.  
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Kombination	 Status	 Beteckning	
C4	 C2	 A9	 Skissad	 Koncept	1	
C4	 C2	 AB2	 Skissad	 Koncept	2	
C4	 C2	 C6	 Skissad	 Koncept	3	
C4	 C5	 A9	 Ej	möjlig	 	
C4	 C5	 AB2	 Ej	möjlig	 	
C4	 C5	 C6	 Ej	möjlig	 	
C3	 C2	 A9	 Skissad	 Koncept	4	
C3	 C2	 AB2	 Skissad	 Koncept	5	
C3	 C2	 C6	 Skissad	 Koncept	6	
C3	 C5	 A9	 Skissad	 Koncept	7	
C3	 C5	 AB2	 Ej	möjlig	 	
C3	 C5	 C6	 Ej	möjlig	 	

Tabell 4.6. Resultat från morfologisk matris. 

4.3.3 Koncept 

Modellanpassning 

Till alla dessa koncept finns möjligheten att fästa ett bilspecifikt kit på den universella 
lasthållarfoten. Tanken är att så stor del som möjligt av lasthållarfoten ska vara anpassad för 
att passa på alla olika modeller av takreling, där ett modellspecifikt kit monteras på den 
universella lasthållarfoten för att fastsättningen ska bli så säker som möjligt. Säkerheten spelar 
roll då de modellspecifika kiten får bättre grepp om takrelingen när de är specifikt utformade 
efter den aktuella takrelingen. Ett nytt kit utvecklas i projektet, och monteras genom att det träs 
genom blecken på lasthållarfoten och fästs med hjälp av ett snäppfäste. 

Koncept 1  

Denna konstruktion är utvecklad med avseende på användarvänlighet och bygger på en hävarm 
som hjälper användaren att spänna åt konstruktionen genom att tillföra mindre kraft än dagens 
lösning. Tanken är att användaren ska spänna åt konstruktionen och tvinga ihop två bleck som 
klämmer mot takrelingen och i samma rörelse drar en kil som ligger i takräcket nedåt för att 
klämma fast takräcket mellan kilen och ett mothåll på lasthållarfoten. I detta skede är det inte 
uteslutit att använda antingen en ”quick release”-lösning (exempelvis spännhandtaget i figur 
4.9.) eller en momentnyckellösning. Thule har utvecklat momentnyckel som finns tillgänglig 
för att eventuellt integrera i denna konstruktion.  

Kilen i takräcket är på skissen [Figur 4.9] vriden 90° för att visa det tänkta tvärsnittet. Vinkeln 
på kilen ska vara trubbig för att inte skapa sprängverkan, men ändå tillräckligt för att takräcket 
inte ska kunna röra sig längs bilens färdriktning.  

Konstruktionen är skissad med ett kit som ska vara modellspecifikt. Fastsättningen av kitet görs 
via hakar på kit som träs i lasthållarfoten och låses med skruv i detta koncept. Skruven i detta 
koncept är ett bättre alternativ, då den både ska hålla kitet och samtidigt spänna ihop blecken 
mot varandra, vilket ett snäppfäste inte skulle klara av. 
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Figur 4.10. Koncept 1. 

Koncept 2 

Detta koncept bygger på att det vänstra blecket är fast och det högra blecket utför en förflyttning 
för att skapa klämkraft mot takrelingen. Kilen i takräcket ska dras nedåt och detta sker när det 
högra blecket glider mot den nedböjda delen på det vänstra blecket. Tanken är att blecket ska 
deformeras elastiskt tillräckligt mycket för att kilen i takräcket ska dras nedåt och därmed 
klämma fast takräcket mot ett mothåll på lasthållarfoten.  

De två raka delarna på det vänstra blecket håller emot det högra blecket så det inte kan glida i 
sidled, detta för att skapa stabilitet. Kil-lösningen för fastsättning av takräcke är samma som i 
koncept 1. För åtdragning av konstruktionen är tanken att använda en momentnyckel som även 
ger återkoppling till användaren, denna utvecklas inte i detta projekt. 

Ett kit, liknande det som finns i koncept 1, kan adderas till konstruktionen. I detta skede är dock 
mekanismen för delfunktionen prioriterad. Eftersom funktionen redan finns i koncept 1 
kommer den med enkelhet kunna modifieras för att integreras med koncept 2. 
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Figur 4.11. Koncept 2. 

Koncept 3 

Detta koncept är en kombination av koncept 1 & 2 där båda delfunktionerna, en hävarm och att 
elastiskt deformera det högra blecket, ingår.  

En tanke att dels införa en ”quick release”-lösning och momentnyckel-lösning finns för att 
användaren ska få återkoppling vid fastsättning. Dock är båda alternativen intressanta och 
detta kommer utvärderas i senare skede.  

Det kit som visats i koncept 1 kan tänkas användas i även detta koncept. Integreringen av denna 
i konstruktionen har inte lagts tanke åt ännu. 

 
Figur 4.12. Koncept 3. 
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Koncept 4 

Detta koncept är en alternativ lösning för fastsättning av takräcket. En excenter med en 
tillhörande arm är ihakad i hävarmen på konstruktionen som bilden illustrerar. Hävarmen 
utför kraftöverföringen på samma sätt som i koncept 1. När den större hävarmen förflyttas, så 
roterar excentern och klämmer därmed takräcket mot det mothåll som finns inne i takräcket. 
Mothållet i takräcket sitter ihop med rotationspunkten för excentern.  

 
Figur 4.13. Koncept 4. 
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Koncept 5 

Ytterligare ett alternativ till hur fastsättningen av takräcket på lasthållarfoten ska gå till. Här 
används en excenter som ska spänna mot det vänstra blecket och på så vis tvinga ned ett mothåll 
i takräcket mot det vänstra blecket. Excentern börjar generera spännkraft när det högra blecket 
förflyttas åt vänster, alltså när det spänns åt.  

 
Figur 4.14. Koncept 5. 
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Koncept 6 

I detta koncept är kraftöverföringen från koncept 3 kopplad till armen och excentern som 
återfinns i koncept 4. Konstruktionen klämmer fast takräcket mellan ett mothåll inne i 
takräcket och blecket som ellipsen trycker mot.  

 

 
Figur 4.15. Koncept 6. 

Koncept 7 

Detta koncept bygger på att en kil roteras in under kanten på takrelingen och tvingar 
lasthållarfoten nedåt. Detta gör att staget som går upp till takräcket också tvingas nedåt och 
därmed kommer klämma fast takräcket mellan mothållet på lasthållarfoten och en kil i 
takräcket. Kilen är av samma slag som i koncept 1,2 & 3. 

 
Figur 4.16. Koncept 7. 
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4.4 Konceptval 
Genom att metodiskt välja ut vilka koncept som skall vidareutvecklas säkerställs att projekttid 
läggs på rätt koncept.  

4.4.1 Elimineringsmatris 
För att välja koncept så används först en elimineringsmatris för att göra en grovsortering av 
koncepten. Detta gör att koncept som deltagarna uppskattar inte passar in i 
lösningsalternativen, och därmed inte har någon framtid, sorteras bort i ett tidigt stadie för att 
minska på arbetet. Genom detta arbete sållades koncept 7 bort, då det inte ansågs realiserbart.  

Elimineringsmatris:	Lasthållarfot	 Elimineringskriterier:	
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(+)	Ja	
(-)	Nej	
(?)	Mer	info	krävs	
(!)	Kontroll	produktspecifikation	
Beslut:	
(+)	Fullfölj	lösning	
(-)	Eliminera	lösning	
(?)	Sök	mer	information	
(!)	Kontroll	produktspecifikation	

Kommentar	 Beslut	
1	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
2	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
3	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
4	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
5	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
6	 +	 +	 +	 +	 +	 		 +	
7	 +	 		 -	 		 		 Ej	realiserbar	 -	

Tabell 4.7. Elimineringsmatris. 

4.4.2  Pughs matris 
Efter grovsorteringen genomarbetas Pughs matris där deltagarna var för sig poängsätter 
koncepten som är kvar efter elimineringsmatrisen. Resultatet från Pughs matris används sedan 
som riktlinje för vilka koncept som deltagarna ska arbeta vidare med. Vanligtvis vidareutvecklas 
endast det koncept som fått flest poäng, men i detta projekt ska flera koncept utvecklas vidare 
under ytterligare en tid, för att sedan göra ett slutligt konceptval under dialog med handledare 
på Thule.  

 
Tabell 4.8. Resultat från Pughs matris. 

Kriterium	 Referens	(Thule	753)	 Koncept	1	 Koncept	2		 Koncept	3	 Koncept	4	 Koncept	5	 Koncept	6	
En	operation	för	
montering	 0	 +	 +	 +	 +	 +	 +	+	
Användarvänlighet	 0	 +	-	 +	+	 +	+	 +	 +	+	 +	+	
Momentnyckel*	 0	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	
Externa	verktyg	 0	 		 		 		 		 		 		
Antal	lösa	delar	 0	 -	 +	+	 -	+	 -	 +	+	 -	+	
Säkerhet	 0	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	 +	+	
		 		 		 		 		 		 		 		
Antal	+	 		 6	 9	 8	 6	 9	 9	
Antal	-	 		 2	 0	 1	 1	 0	 1	
Summa	 		 4	 9	 7	 5	 9	 8	
Rangordning	 		 6	 1	 4	 5	 1	 3	
Vidareutveckling	 		 Nej	 Ja	 Ja	 Nej	 Ja	 Ja	
*För	de	koncept	där	en	momentnyckel	kan	appliceras	 		 		 		 		 		 		
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4.4.3 Slutligt konceptval 
I samråd med Thule väljs ett koncept ut för att vidareutvecklas under resterande tid av 
projektet. Valet faller på koncept 5, då dess konstruktion inte är fullt så komplex som övriga 
alternativ. Detta koncept kombineras med ett snäppfäste för kit, som utvecklats som ett 
sidospår under konceptgenereringsfasen av detta projekt.  

Koncept 5 bygger på att en kraft appliceras av användaren, som klämmer ihop lasthållarfoten 
om takrelingen. En excenter sitter sammanlänkad med lasthållarfotens inre bleck, och klämmer 
fast takräcket mot lasthållarfoten. 

 
Figur 4.17. Tidig skiss av koncept 5 med kitfäste. 

Det kitfäste som utvecklats är framtaget med utgångspunkten att användaren inte ska behöva 
några externa verktyg för att montera kitet på foten. Genom att kitet träs genom spår i foten 
kan det låsas fast med hjälp av samma kraft som klämmer ihop foten vid montering på 
takrelingen. För att hålla fast kitets delar medan foten är lös, och för att ge återkoppling till 
användaren på att varje del av kitet monteras korrekt, beslutas att använda en snäppfunktion 
av plast.  

 
Figur 4.18. Tidig CAD-modell av kitfäste. 
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4.5 Konstruktion och verifiering 
Av koncept 5 skapas en virtuell modell i en CAD-miljö. Denna modell kommer att agera som 
stöd för vidare utveckling, möjliggöra framställning av modeller, samt i slutändan agera 
underlag för en funktionsmodell.  

4.5.1 Konstruktion i CAD 
I programvaran SolidWorks modelleras konceptet upp. Genom att detaljer modelleras i olika 
moduler inom programmet kan dessa enklare detaljkonstrueras med eventuell framtida 
tillverkning i åtanke. Plåtdetaljer konstrueras i modulen ”Sheet Metal”, där hänsyn tas till 
plåttjocklek, bockningsradier m.m. Plastdetaljer modelleras som solider, med vissa inslag av 
ytor. Plastdetaljer konstrueras med släppningsvinklar och släppriktningar i åtanke, för att i 
framtiden kunna formsprutas. 

Genom att alla detaljer virtuellt monteras ihop till en helhet framstår eventuella problem i 
konstruktionen, och dessa kan snabbt rättas till. Efter hand som detaljer vidareutvecklas 
uppdateras helhetsmodellen automatiskt, vilket ger snabb återkoppling på om ändringar kan 
ge önskad effekt.  

I ett tidigt skede konstrueras de inre detaljer som kommer att stå för lasthållarfotens 
huvudsakliga mekaniska funktion. Utifrån dessa detaljer konstrueras sedan ytterkåpan i två 
halvor, som i samverkan kommer att hålla samman konstruktionen.  

Längs arbetets gång uppstår nya tankar och idéer, vilket innebär att konstruktionen ändras. 
Från början konstrueras kitfästet enligt samma princip för båda kitdelarna. Detta ändras 
senare, då det framkommer att den plastdetalj som utgör klickfunktionen i kitfästet kan 
integreras i plastkåpans yttre halva, och därmed eliminera en detalj från sammanställningen. 
Denna omkonstruktion av kitet förhindrar även felmontering av kitet ytterligare, då skillnaden 
mellan kitets olika delar förtydligas.  

4.5.2 Framtagning av konceptmodell 
Som ett steg i konstruktionsprocessen används en konceptmodell. Konstruktionens alla detaljer 
tillverkas additivt i en 3D-skrivare, monteras ihop och utvärderas för vidare konstruktion. Detta 
ger möjlighet att utvärdera konstruktionens funktioner djupare, hitta detaljer som behöver 
omarbetas, och ger även möjlighet att känna på dimensionerna.   

Utskrifter görs först med hjälp av utrustning som finns tillgänglig på JTH, då kitfästets 
konstruktion ska utvärderas i ett tidigt stadie. Senare i projektet när koncept 5 tagit form som 
helhet tillverkas en andra konceptmodell. Denna gång används en mer avancerad 3D-skrivare 
som skriver ut med FDM-teknik, vilken tillhandahålls av Thule.  

4.5.3 Verifiering av konstruktion 
Efter att detaljer skrivits ut med 3D-skrivare monteras den fysiska konceptmodellen ihop för 
verifiering. Några missar i konstruktionen framkommer under monteringen. Dessa har att göra 
med i vilken följd detaljerna ska monteras, och hur detta ska kunna genomföras. Det finns även 
problem med excentern i lasthållarfotens övre del, som klämmer fast takräcket. Den fysiska 
rörelsen i fotens inre delar är mindre i verkligheten än i de simuleringar som gjorts på CAD-
modellen, vilket leder till att klämkraften mellan takräcke och lasthållarfot inte blir tillräcklig.  

Verifieringen leder till att flera detaljer konstrueras om i viss mån, vilket löser problemen som 
framkommit.  

4.6 Slutligt koncept 
Det koncept som slutligen presenteras är fokuserat på ett antal funktioner där konceptet skiljer 
sig från nuvarande konstruktioner på lasthållarfötter. Då konceptutvecklingen fokuserat på att 
ta fram nya funktioner och lösningar, har dimensionering fått lägre prioritet, och detaljers 
dimensioner är därför inte alltid genomtänkta ur ett hållfasthetsperspektiv.  
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4.6.1 Överblick 
Det koncept som slutligen presenteras är en kombination av de idéer som tagits fram genom 
brainstorming, och lösningar som vuxit fram genom konstruktionsfasen för att få allt att 
fungera ihop.  

I CAD-modellen är en momentnyckel inritad med ungefärliga mått, och utan inre funktion. 
Eftersom denna del redan finns i Thules eget sortiment gestaltas den endast här av en 
platshållare, och kan ersättas av den riktiga komponenten i det fall Thule skulle välja att arbeta 
vidare med konceptet.  

 
Figur 4.19. Genomskärning av konceptets CAD-modell. 

4.6.2 Kitfäste 
Det kitfäste som utvecklats har utgått från att användaren enkelt ska kunna montera alla de 
bilspecifika detaljerna, utan att behöva använda externa verktyg. Samtidigt ska användaren få 
återkoppling på att kitet sitter korrekt monterat, för att osäkerhet ska kunna undvikas.  

Genom att kitets båda plåtbleck träs genom öppna spår i lasthållarfotens interagerande delar, 
och sedan vinklas till den position där kitet kommer att befinna sig under användandet, kan 
kitets delar låsas fast med hjälp av samma mekaniska funktion som spänner fast lasthållarfoten 
mot takrelingen och takräcket. Det enda som behöver tillföras är något som håller kvar kitet då 
foten är i öppet läge. Det yttre kitets infästning mot lasthållarfoten är integrerat i fotens yttre 
kåpa, där en integrerad snäppklack på varje sida låser fast kitet i rätt läge, samt ger taktil, 
akustisk och delvis visuell återkoppling till användaren vid korrekt montering. Den taktila och 
den akustiska återkopplingen sker då kitet snäpper fast i plastkåpan, och den visuella 
återkopplingen innebär att användaren kan se att spåren i kitet endast passar där 
snäppklackarna ligger rätt. 
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Figur 4.20. Visuell återkoppling att kitet sitter korrekt monterat. 

Kitets andra plåtbleck träs genom ett fast plåtbleck inne i lasthållarfoten. Ett snäppfäste 
försökte integreras direkt i plåtkonstruktionen, men detta övergavs med tanke på att en sådan 
konstruktion antingen skulle kräva en stor applicerad kraft från användaren för att klicka fast 
kitet, då plåt skulle behöva deformeras för att tillåta detta, eller skulle tillverkningen av 
plåtdetaljerna behöva ske med så små toleranser att detta skulle bli orimligt dyrt att garantera.  

Alternativet är en separat plastplugg som tillför snäppfunktionen till dessa delar. En enkel 
plastdetalj konstrueras med elastisk deformation i åtanke, och enligt inledande tester kan 
denna lösning fungera under givna förhållanden.   

4.6.3 Återkoppling 
Förutom den återkoppling som byggts in i kitfästen ges även återkoppling vid korrekt 
åtdragningsmoment av lasthållarfotens fastspänning. Detta görs genom att en befintlig 
momentnyckel, som tidigare utvecklats av Thule, implementeras i konceptet. 

4.6.4 Spännmekanism 
Lasthållarfotens inre komponenter är sammanlänkade med de yttre delarna på ett sätt som gör 
att även den bakre ytterkåpan följer spännmekanismens rörelser. Detta innebär att samma 
lasthållarfot kan anpassas till takrelingar av olika bredd utan att det blir glipor mellan kåpor 
och kit.  

För att spänna fast lasthållaren på takrelingen monteras kiten och takräcket på lasthållarfoten. 
Lasthållarfotens yttre kit hålls mot takrelingens kant, och lasthållarfoten kläms ihop lätt för att 
den gängade delen av spännmekanismen ska få fatt i momentnyckeln. Handtaget på foten vrids 
medurs tills momentnyckeln släpper, varvid ett klick hörs och handtaget hoppar ett litet steg i 
rotationsriktningen. I detta läge har kitets båda bleck klämts fast om takrelingen, samtidigt som 
excentern i fotens övre del har dragit ned den klack som ligger i takräckets T-spår, och klämt 
fast takräcket.  
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Figur 4.21. Lasthållarfotens inre mekanism. 

4.6.5 Snabböppning 
För att underlätta avhakning av lasthållare från bilen konstrueras en lösning på det problem 
som uppstod i bland annat produkt 1 som testats tidigare i projektet.  Problemet innebär att 
vissa lasthållarfötter stängs tillräckligt mycket av gravitationens påverkan, att kiten hakar fast 
i takrelingen, vilket försvårar arbetet med att montera av lasthållaren från bilen.  

Den lösning som presenteras innebär att en fjäder belastar fotens inre bleck, så att när 
användaren lossat foten till en viss grad pressas foten isär av fjädern. På detta sätt stannar foten 
i öppet läge, vilket gör att användaren kan lossa lasthållarfoten på bilens andra sida och med 
enkelhet lyfta av hela lasthållaren från bilen. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras studiens resultat genom teorierna som återfinns i det teoretiska 
ramverket för att ge svar på de frågeställningar som studien behandlar. Analysen utförs genom 
att bryta ned studien i mindre delar och se i vilka fall som frågeställningarna går i varandra och 
bidrar till förbättring av två saker med hjälp av samma lösning. 

5.1 Användarvänlighet 
Studiens första frågeställning behandlar användarvänlighet och vilka aspekter som är viktiga 
att tänka på när man utformar en produkt med avseende på detta. Svaret på den frågan finner 
vi i användarstudien, med hjälp av bakomliggande teori från kapitel 2.2 Användarvänlighet. 

5.1.1 Användarstudie 
För att besvara den första frågeställningen så analyseras den rådata som samlades in vid 
användarstudien där observationer av användare ger konkreta svar på vilka faktorer som 
medger ökad användarvänlighet. Sammanställningen av resultatet från användarstudien visar 
att återkoppling på korrekt fastsättning av lasthållarfoten är en stor del av vad användarna ser 
som ett krav för produkten. Detta är något som även spelar roll ur ett säkerhetsperspektiv då 
produkten är till för att frakta last utanför bilen och om denna last lossnar från bilen så kan 
olyckor ske. Detta tyder på att återkoppling av något slag på fastsättningen, bör finnas hos 
produkten.  

Ergonomi påpekades under användarstudien, där de verktyg som används för åtdragning av 
skruvar inte är ergonomiskt utformade för handen. Ofta är verktygen för små och har en negativ 
inverkan på användaren vilket medför att av/på-montering av lasthållaren inte är 
användarvänligt.  

Den tänkta målgruppens efterfrågan om användarvänlighet uppfylls när produkten är 
utformad på så vis att en funktion som ger återkoppling återfinns på produkten. Produkten ska 
gärna inneha flera funktioner som ger återkoppling även när användaren inte interagerar med 
produkten. Exempel på detta är en momentnyckel som ger en akustisk och taktil återkoppling 
vid användning av produkten, medan en visuell återkoppling sker hela tiden utan att 
användaren interagerar med produkten.  

För att målgruppens efterfrågan om ökad ergonomi vid fastsättning av lasthållarfoten ska 
uppnås krävs det att ett eventuellt verktyg utformas med avseende på handens ergonomi. Detta 
betyder att handtagets utformning på verktyget ska medge så stor kontaktyta som möjligt för 
att punkttryck ska minimeras. 

5.2 Säkerhet 
Studiens andra frågeställning behandlar säkerhet och vilka aspekter som är viktiga att tänka på 
när man utformar en produkt med avseende på detta. För att besvara detta analyseras 
användarstudien och kraven från City Crash Test.  

5.2.1 Användarstudie 
För att besvara den andra frågeställningen så används resultatet från användarstudien. Under 
observationer vid användarstudien framgick det att samtliga produkter har 
förbättringspotential vad gäller säkerheten, dock på olika punkter. För att utveckla en produkt 
med ökad säkerhet ska alla dessa punkter där det finns förbättringspotential av säkerheten tas 
i beaktning när en ny utformning ska utvecklas.  

Resultatet från användarstudien visar att det finns risk för felmontering, dels vid hopmontering 
av lösa delar till lasthållarfoten och även vid montering på bilens takreling. Återkoppling vid 
fastsättning av detaljer är också något som saknas på vissa ställen. Snäppljud på plastdetaljer 
och ordentlig styrning vid fastsättning är något som efterfrågas då avsaknad av detta skapar 
irritation hos användaren.   

Felmontering vid hopmontering av lasthållarfoten sker på grund av att lasthållarfoten inte är 
tillräckligt anpassad för förstagångsanvändare. Användarnas kunskap varierar, då målgruppen 
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hos Thule sträcker sig från nybörjare till erfarna användare. Thules VD skriver på Thule Groups 
hemsida ”… ett aktivt liv för familjer och friluftsentusiaster världen över…” [8], vilket tolkas 
som Thules målgrupp. När utformningen idag på många produkter är gjord så att det går att 
montera produkten felaktigt så ställer det krav på användaren att inse vilket som är det rätta 
sättet att montera delarna.  

En person som aldrig monterat en lasthållare tidigare ska inte kunna göra fel och detta är var 
konstruktionen kommer in. För att produkten ska bli mer säker ska möjligheten att montera 
lasthållarfoten fel konstrueras bort. En konstruktion som medger ett intuitivt 
användargränssnitt passar både förstagångs – och erfarna användare.  

5.2.2 City Crash Test 
För att lasthållarfoten ska klara av City Crash Test så krävs det dels att dimensioneringen på 
produkten är tillräcklig, men också att funktionerna är effektiva. En effektiv teknisk lösning kan 
bidra till mindre materialkostnad och därmed en mer kostnadseffektiv lasthållarfot.  

I denna konceptstudie är utgångspunkten en befintlig produkt som har klarat av den belastning 
som City Crash Test utsätter lasthållarfoten för, och därför används samma dimensioner på de 
detaljer där liknande materialegenskaper och påfrestningar återfinns. Exempelvis de plåtbleck 
som anligger mot takrelingen, antas kunna dimensioneras i samma material och 
materialtjocklek, då bleckets bredd och utformning är liknande och den pålagda kraften bör 
vara densamma. Vid nyutvecklade detaljer för att få till en ny mekanism dimensioneras 
detaljerna efter erfarenhet och vad som får plats i konstruktionen. Vid senare vidareutveckling 
bör simuleringar göras för att utvärdera konstruktionen. I detta stadium i utvecklingen är det 
mekanismen som är det viktiga och detta koncept är till för att utveckla en ny teknisk lösning 
som med stor sannolikhet skapar en ökad säkerhet vid produktens användande. 

5.3 Kostnad 
5.3.1 Kostnadseffektivitet 
Studien ger förslag på sätt att göra produkten mer kostnadseffektiv. En genomtänkt design som 
integrerar fler funktioner i samma detalj minskar det totala antalet detaljer vilket bidrar till en 
mindre materialkostnad och en lägre tillverkningskostnad. Detta i enlighet med att den största 
kostnaden för en produkt är materialkostnaden [Kap. 2.4.] så minskar den totala kostnaden för 
produkten drastiskt när detaljer kombineras för att utföra flera uppgifter med samma detalj. 
Detta tänk har funnits med under hela studien och krävs för att göra den nyutvecklade 
lasthållarfoten mer kostnadseffektiv än den lasthållarfot som är utgångspunkt för vårt arbete, 
Thule Rapid System 753. 

5.3.2 DFM & DFA 
Eftersom tillverkningskostnaden är en stor del av produktens totala kostnad så krävs det att 
produkten är anpassad för tillverkning av detaljer men också för montering.  

För att minska tillverkningskostnaden av detaljerna till den nyutvecklade lasthållarfoten 
jämfört med Thule Rapid System 753 så har utvecklingen strävat mot att minska antalet 
ingående delar i konstruktionen. Detta för att färre omställningar i maskinerna ska behövas och 
för att mindre material ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Det krävs att de delar 
som ska tillverkas ska vara så väl anpassade för den valda tillverkningsmetoden som möjligt. 
Det slutliga konceptet är utformat med tänkta tillverkningsmetoder i åtanke, och detaljers 
geometri anpassad därefter. I en framtida vidareutveckling krävs det att tillverkningsingenjörer 
med god erfarenhet från massproducering för en dialog med konstruktörerna för att få den 
bästa utformningen för den mest effektiva tillverkningen. 

Slutmonteringen av detaljerna till komponenter är en även det en stor kostnad. Här krävs det 
att detaljerna är utformade för den monteringsmetod som valts. I denna studie används en 
autonom montering vilket bidrar till att en speciell monteringsteknik används. I 
konstruktionsfasen utvecklas produkten med fokus på så få detaljer som möjligt för att minska 
antalet monteringssteg.  
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5.4 Konceptförslag 
I enlighet med den sista frågeställningen har ett konceptförslag tagits fram, där resultatet från 
övriga frågeställningar beaktats. Resultatet är en lasthållarfot med flera nytänkande funktioner 
som kan underlätta för användaren, varav flera tros öka säkerheten på produkten. Kostnaden 
för produkten är inte beräknad, men då DFM och DFA tillämpats under utvecklingsarbetet har 
kostnader hållits nere, vilket bidragit till en kostnadseffektiv produkt. Genom att ett flertal 
funktioner integrerats i plastkåpor, och detaljer har konstruerats med en specifik tillverkning i 
åtanke, har antalet detaljer hållits på ungefär samma nivå som i dagsläget, trots ökad 
funktionalitet i lasthållarfoten.  

Konceptförslaget är genomarbetat i den grad som projektets tidsram tillåtit. Konceptet skulle 
behöva genomarbetas ytterligare för att kunna utvärderas fullständigt. Målet med projektet är 
dock uppfyllt, och Thule har nu möjlighet att vidareutveckla konceptförslaget enligt eget tycke. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Under detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare utveckling, samt en diskussion kring studiens validitet.  

6.1 Implikationer 
Det slutliga resultatet från studien är ett konceptförslag för en ny lasthållarfot. Konceptförslaget 
lämnas över till Thule, som får utnyttja det i den utsträckning de anser lämpligt. Genom att 
implementera vissa av konceptförslagets nya funktioner skulle en ny produkt kunna hjälpa 
Thule att uppnå de mål som beskrivits i inledningskapitlet. Förhoppningsvis kan även studien 
bidra till ökad insikt kring användarens perspektiv på produktsegmentet, och hur produkter 
bör utvecklas i framtiden.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
De svar som studien lämnar på frågeställningarna ger en antydan om att användarvänlighet är 
ett område som generellt borde beaktas mer inom produktutvecklingen av denna produkttyp. 
Eftersom användarperspektivet påverkar produktens användande mer än bara rent 
upplevelsemässigt, kan en produkts användaranpassning leda till positiva effekter inom helt 
andra områden, till exempel inom säkerhet, vilket visats i studien. Genom att förhindra 
felanvändning minskas risken att en produkt inte presterar optimalt, och genom att återkoppla 
till användaren kan eventuell osäkerhet kring produktens användning minskas. 

För att öka kostnadseffektiviteten är det viktigt att produkten är anpassad för de 
produktionsmetoder som kommer att användas. Detta gäller både tillverkning av detaljer, där 
anpassning för exempelvis stansning och bockning av plåtdetaljer ställer helt andra krav än om 
samma detalj ska formsprutas i plast, och montering. När det gäller monteringen måste hela 
produkten tas i beaktning, något som är lätt att missa när detaljer konstrueras till stor del 
separerat från övriga detaljer.  

Den kravspecifikation som tagits fram under projektets början uppfylls inte helt på alla punkter. 
Då konceptet ej genomgått FEM-beräkningar eller dragprover kan dess hållfasthet inte 
garanteras. Detta har prioriterats ned under projektets gång för att få fram ett mer 
genomarbetat koncept istället för att stressa genom utvecklingsprocessen. Konceptet bör ändå 
vidareutvecklas om det ses som intressant, en komplett genomförd analys av denna 
konstruktion skulle troligtvis behöva göras om i slutänden ändå.  

Kravet gällande antal verktyg för montering av lasthållarfoten har överträffats. Det föreslagna 
konceptet innebär att användaren inte behöver använda några externa verktyg alls, medan 
kravspecifikationen tillåter ett externt verktyg att användas. 

Något som begränsat studien kraftigt har varit tidstillgången. Denna typ av utveckling kräver 
tid för att hinna ta fram koncept, utvärdera, omarbeta och gärna upprepa denna process i några 
omgångar för att få fram konceptets verkliga potential.  

6.3 Vidare utveckling 
Studiens omfattning är kraftigt begränsad, då projektet innefattat både en akademisk studie, 
samt en konstruktionsprocess baserad på studiens resultat. Slutsatser från studien bör 
bekräftas genom ytterligare undersökning innan de implementeras, för att styrka resultatet.  

Vidare undersökning inom området skulle kunna fokusera mer på att analysera vilka vidare 
effekter som kan uppnås genom att förbättra användarvänligheten hos en produkt. Denna 
studie påvisar att användarvänlighet leder till förbättringar inom säkerheten, och detta är något 
som skulle kunna analyseras noggrannare, då det skulle kunna få positiva följder vid en 
implementation över större områden.  

Det konceptförslag som överlämnas åt Thule är fortfarande endast koncept, och kräver därför 
vidare konstruktionsarbete samt utvärdering innan konceptet kan omsättas till en faktisk 
produkt. Då konceptets inre konstruktion skiljer sig kraftigt från dagens produkter bör dessa 
delar utvärderas för att avgöra om konceptet är realiserbart i ett större sammanhang, och om 
konceptet tros hålla under de stora påfrestningar som produkten kommer att utsättas för.  
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6.4 Studiens validitet 
6.4.1 Om användarstudiens urval 
Urvalet av användare bör väljas så att de representerar den kategori som studien avser. I detta 
fall innebär detta att användare inom ett så brett spektrum som möjligt är önskvärt, för att 
innefatta en så stor användargrupp som möjligt. Projektets tidsram är dock begränsande, vilket 
gör att en så kallat ”tillgänglig grupp” får användas [9, p. 59]. Detta innebär att studiens 
generaliserbarhet och validitet minskar, men för det givna fallet anses studien kunna ge 
relevanta observationer ändå. 

6.4.2 QFD 
I projektets QFD saknas data gällande några konkurrenters uppfyllande av de slutliga 
funktionerna. Detta innebär att resultaten från denna QFD inte har fullgod validitet, men då 
det gäller en så liten del av det totala momentet ansågs att arbetet kan gå vidare med den data 
som finns. 

6.4.3 Styrning av projektet 
Denna studie har utförts som en del i ett projekt åt Thule, och har därmed haft som mål att 
mynna ut i ett resultat som Thule har användning av. Med anledning av detta har projektet 
delvis styrts av önskemål från Thule, vilket påverkat det koncept som till slut föreslagits. Även 
projektets kravspecifikation skulle kunna se annorlunda ut om endast studiens resultat legat 
till grund för denna.  

De frågeställningar som besvarats i studien, bortsett från det förslag på koncept som tagits 
fram, bör inte ha påverkats av de fall då Thules önskemål låtits styra projektet. 
Frågeställningarna har besvarats genom analys av de data som insamlats inom studien, samt 
information från litteraturen, vilket innebär att frågeställningarnas svar bör vara opåverkade.  

6.5 Om vi skulle göra arbetet igen 
Om vi skulle genomföra detta projekt igen med den erfarenhet vi har idag skulle vi lägga mindre 
tid på förstudien. En grundlig förstudie är viktig för att säkerställa studiens relevans, men för 
ett såhär kort projekt kan det lätt bli en förhållandevis stor förstudie, vilket leder till att 
resterande delar av studien inte hinner genomarbetas ordentligt. Det arbete som lagts ner på 
att utveckla QFD och kravspecifikation skulle kunnat kortas ner en del, till förmån för ett 
utförligare konstruktionsarbete.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 Projektets QFD 

Bilaga 2 Projektets kravspecifiktation. 
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Kravspecifikation
Gällande	projekt:	 Examensarbete,	konceptutveckling	lasthållarfot

Beställare: Thule	Sweden	AB

Projektgrupp: Adam	Axelsson,	Erik	Erlansson

Krav:

Önskemål:

Denna	kravspecifikation	gäller	examensarbetet	att	ta	fram	koncept	för	lasthållarfot.	Mer	information	
finns	i	relaterade	projektdokument.

Uppfylla	City	Crash	certifiering:	8G,	16-18	km/h	75	kg.*

Återkoppling	vid	korrekt	fastsättning	på	takreling.*
Vid	vridande	kraft	från	användaren	får	vridmomentet	maximalt	uppgå	till	4Nm.*
Ingående	delar	skall	vara	konstruerade	för	autonom	montering.

Låsbarhet.*

Vid	på/avmontering	från	bilen	bör	inga	arbetsmoment	riskera	att	frigöra	någon	
komponent	från	produkten.

Krav	markerade	med	*	är	direkt	ställda	projektkrav	som	ej	härletts	genom	undersökning.

Montering	hos	kund	ska	max	kräva	1	st	externt	verktyg.	(Eventuellt	mätverktyg	
ej	inräknat.)	

Antal	separata	komponenter	per	fot	som	levereras	till	kund	bör	ej	överstiga	4	st.	
Antalet	tillverkningssteg	bör	hållas	nere.

Höjd	mellan	takreling	och	takräcke	bör	vara	samma	som	på	Rapid	753.*

Klämförband	bör	ej	tillåta	frispel	i	någon	riktning.
Felaktig	montering	av	komponenter	bör	vara	förhindrad	genom	konstruktion.

Endast	en	operation	för	på/av-montering.*

Foten	ska	klara	av	påfrestningen	av	det	test	som	specificeras	i	dokument	
gällande	dragtest.

Antalet	verktyg	bör	hållas	nere.	
Antalet	monteringssteg	bör	hållas	nere.	
Antalet	ingående	delar	bör	ej	överstiga	15	st.

Det	inre	måttet	mellan	kanterna	på	klämförbandets	anliggningsdelar	skall	vara	
inom	intervallet	14-30	mm.
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