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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är en produktutveckling samt en förstudie på sätesskydd, 

gjord tillsammans med Conmore AB ett konsultföretag i Mölndal och ett 

bilföretag i västra Sverige. Under arbetets gång har förstudie, brainstorming och 

konceptframtagning gjorts vilket är de grundläggande stegen i arbetet. 

 

I slutet av maskiningenjörsprogrammet med inriktningen teknisk design gör man 

ett examensarbete som är den slutliga kursen.  

 

Det befintliga stolsskyddet har en bristande funktion, den sträcker sig ut mot 

sidoairbagen som sitter på förar- och passagerarsätet. Detta leder till en defekt då 

den minskar säkerheten för passagerarna samt föraren. Målet med detta projektet 

är därför att skapa ett sätesskydd som är anpassad efter företagets krav. 

 

Resultatet av detta projekt är ett framtaget koncept som i detta examensarbete 

kallas för “Koncept 1”.  
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Abstract 
 

This thesis is a product development and a study on seat cover made with 

Conmore AB, a consulting company in Mölndal and a car industry company in 

western Sweden. During the working process a study, brainstorming and a 

conceptualization has been made, which are the basic steps in the project. 

 

At the end of the engineering program with a focus on technical design you have a 

ending course which is about a degree project.  

 

The existing seat cover has a lack of function which is that it extends beyond the 

side airbag that is located on the driver’s and passenger’s seat. That leads to a 

defect as it reduces the safety of the passenger’s as well as the driver. The aim of 

this project is therefore to create a seat cover that is adapted to the company’s 

requirements. 

 

The result of this project is a developed concept that is called “Koncept 1” in this 

master thesis. 
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1.Introduktion  

Conmore är en ingenjörsbyrå som grundades av Joakim Olsson och Anders 

Svensson år 1991 i Göteborg. I mer än 25 år har Conmore arbetat med 

konstruktion, provning och kvalitet med fokus på produktutveckling. År 1991 

startades företaget i liten skala sedan växt till nu cirka 120 anställda samt att 

ägarna Joakim Olsson och Anders Svensson är tekniska coacher som leder 

arbetarna framåt. Conmore jobbar ständigt med olika projekt, främst med 

bilföretag i västra Sverige då de skickar ut arbetare för att lösa ett projekt för 

företaget (Conmore, 2018)  

 

Genom tiden har bilen utvecklats mycket och därmed blivit ett stort behov för 

människan för att ta sig fram till olika ställen. Användningen av bilen ökade för 

varje år och har lett till att man insett vilka funktioner och inredning som kan 

utvecklas för att göra bilen mer integrerad med individen. Man vill även skapa en 

bekvämlighet för individerna i bilen eftersom det kommer köras både långa och 

korta sträckor.      

 

Idag tänker ett bilföretag i västra Sverige även på hållbarheten i säten. 

Användningen av bilen har ökat enormt som nämnt ovan och blivit en vardaglig 

vana som lett till att man sliter på sätet mer och därmed kan det förekomma 

orenligheter. Dagens individ strävar efter att ha en ny modell på bil, vilket inte är 

ekonomiskt, att byta ut säten på dessa bilar, om det skulle slitas eller bli 

permanenta fläckar. Man vill ytterligare ha ett skydd som ger föraren friheten i 

rörelse på sätet samt att man kan vistas i vilken miljö som helst utan att behöva 

tänka på att smutsa ner sätet.  

 

Enligt bilföretaget i västra Sverige har majoriteten av personbilar olika sätesskydd 

för att skydda materialet på sätet samt från smuts, där man använt sig av till 

exempel pälsmatta eller pläd. Därför vill Conmore ge ett sätesskydd som skyddar 

sätet med bestämda krav från bilföretaget i västra Sverige med hållbarhet och 

design i åtanke.  

1.1 Bakgrund 

You, Ryu, Oh, Yun, & Kim (2001) skriver i sin artikel om hur Bilstolar har en 

betydande roll i bilens insida. Genom komfortabel säte-design ökar kunden 

förväntningar på både säte och bil och under många år har sätet i bilen utvecklats 

för att få den så bekvämt som möjligt. Den viktigaste faktorn att utforma ett 

bekvämt säte är materialet på sätet, vilket tyg som passar bäst. You, Ryu, Oh, 

Yun, & Kim (2001) säger också att det finns ett mål genom att förutsäga 

handkänslan på ett säte med hjälp av det fysiska egenskaperna på de olika 

textilierna. Genom subjekta ord på hur handen känner av tyget på sätet kunde de 

använda dessa till den objektiva mätningen av de fysiska egenskaperna. I en annan 

rapport av You, Ryu, Oh, Yun, & Kim (2006) sägs det att fler kunder lägger större 

vikt på bekvämligheter i bilen som till exempel körkomfort och kvaliteten på de 

olika material och utseende i bilen än de tekniska funktionerna och kvaliteter.   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att komma fram till ett nytt sätesskydd som passar flera 

olika bilmodeller. Det vara hållbart och ha ett starkt material som samtidigt ger en 

god bekvämlighet för föraren. 

 

Målet med detta projekt är att undersöka material och designa en ny eller utveckla 

en befintlig produkt i form av ett sätesskydd som passar flera bilmodeller. Enligt 

krav från Conmore (Ingenjörsbyrå i Mölndal, 1991) ska detta skyddet ha ett 

hållbart och starkt material som samtidigt ska vara bekvämt för användaren att 

bruka. Den ska även vara utformad så det inte kan förekomma ryggskador under 

användning av produkten. 

1.3 Problemdefinition 

Det befintliga sätesskyddet skapades innan man visste krav eller behov, det blev 

alltså en omvänd process när den skapades. Bilföretaget i västra Götaland började 

direkt med att skapa produkten och kollade sedan på krav och behov vilket gjorde 

att produkten inte blev väl genomförd och hade brister. På grund av detta vill 

Conmore AB skapa ett premium sätesskydd som passar olika modeller av bilar 

och har en rätt framtagningsprocess. 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete är det fokus på material och design av ett sätesskydd för ett framsäte 

i en bil, därför kommer inte en färdig produkt att tillverkas utan bara en prototyp. 

 

2. Teoretisk referensram  

2.1 Kundundersökning 

2.1.1 Enkät 

En enkät är en intervjuundersökning där intervjun görs skriftlig och frågorna 

besvaras i ett formulär. Formuläret skickas ut till den målgrupp ämnet handlar om. 

För att visa skillnaden mellan telefonintervju och personlig intervju brukar det 

kallas postala intervjuer eller brev intervjuer. 

 

Det finns svårigheter att formulera en enkät då alla personer som ska vara 

delaktiga ska kunna förstå och viktigt att få tillräckligt många att delta.  Alla de 

intervjuade ska kunna bli förstådda genom en enkät. (Nationalencyklopedin, 

enkät, 2018) 
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2.2 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en metod som används för utveckla och ta fram nya eller 

befintliga produkter. Den kan visas i ett funktionsträd med hjälp av 

funktionsgränser. (K, Österlin, Design i Fokus, 2012). 

2.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är ett sätt man använder sig av när man ska skapa eller utveckla 

en produkt för att definiera kraven. När man gör en kravspecifikation får man ut 

kundbehoven som samtidigt gör att det blir enklare att få ut ett koncept. (O, 

Lachin, Kravspecifikation och kravhantering, KTH, 2016)  

2.4 Idégenerering 

Enligt Kenneth Österlin, Design i Fokus har idegenerering flera olika metoder. 

Dessa metoder är bland annat 6-3-5 metod, SCAMPER och brainstorming etc. 

Österlin skriver även att denna kreativitet leder till nya lösningar. 

2.4.1 6-3-5 metoden 

6-3-5 metoden är en utvecklad metod för brainwriting och går ut på att sex 

personer kommer på tre idéer och ritar upp på ett papper på fem minuter och 

sedan skickas pappret runt bland de sex olika personerna.  

 

Metoden uppfanns av Bernd Rohrbach på 1960-talet. Metoden har under åren 

utvecklats mer för att försöka minimera felen med brainstorming (Alex. F Osborn 

1888-1966) och brainwriting. Som även på brainstorming (Alex. F Osborn 1888-

1966) läggs fokus som på 6-3-5 metoden på kvantiteten på idéerna och inte på 

kvaliteten. När 30 minuter har gått på 6-3-5 metoden ha 108 nya idéer dykt upp. 

(Zukunftslabor CreaLab and interspin CreaLab, 2015) 

2.4.2 Brainstorming 

För att få fram idéer och förslag används metoden Brainstorming (Alex F. Osborn, 

1888-1966). Brainstorming är en metod som används för att komma på nya 

lösningar, koncept eller idéer. En metod som passar bra på designprojekt då den är 

öppen och låter kreativiteten flöda. I en brainstorming finns det olika lagar som 

ska följas för att det ska definieras som en brainstorming och det är följande (K, 

Österlin, Design i fokus, 2016): 

- Kritisk och bedömning under mötet är förbjudet. 

- Eftersträvan på stora antal idéer. 

- Tänk utanför boxen och lämna det vanliga bakom. 

- Kombinera och komplettera. 

Denna metod hålls i ungefär en timme och det bästa idéerna kommer på slutet (K, 

Österlin, Design i fokus, 2016). 
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2.4.3 SCAMPER 

Scamper (Osborn, 1953) är en metod inom idégenerering. Scamper innebär att 

med olika ledord hjälpa till att lösa eller få nya idéer till produkten.  Ledorden 

kommer ifrån ordet och metoden Scamper: 

Substitut - Ersätta 

Combine - Kombinera 

Adapt - Anpassa 

Modify - Modifiera eller ändra storlek 

Put to another use - Annan användning 

Elaborate/eliminate - Förenkla, omplacera 

Reverse - Göra tvärtom 

(W, Conklin, 2006). 

2.5 Konceptframtagning 

Enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö (Kvalitet från behov till användning, 2012) 

ska flera koncept tas fram i en produktutvecklingsfas då det finns fler lösningar på 

det givna problemet. De menar på att med kreativa idéer skapar nya lösningar på 

de befintliga problemet men även på nya, men kan vara svårt att få fram det bästa 

koncept med dessa olika lösningar.  

 
  Bild 1. Concept evaluation/selection in design, Y, Prasad. 

 

Stuart Pugh (1929-1993), produktutvecklare och professor, utvecklade ett sätt 

komma fram till ett koncept vid namnet “Pugh Concept Selection”, (se Bild 1). I 

detta sätt väljer man inte bara ut en lösning och bästa koncept utan tillför 

förbättringar som försöker behålla de goda idéer från alla lösningar som gjorts. (B, 

Bergman, B, Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, s.113, 2012) 



10 

3. Metoder 

I detta examensarbete kommer vi använda oss av Kenneth Österlins bok “Design i 

fokus” som bas och även andra metoder som används inom produktutveckling och 

designprocessen.  

3.1 “Design i fokus” 

Enligt Kenneth Österlin delar han upp ett designarbete i fem etapper: 

 

1. Uppstartning-informationsmöte, planering, program, offert och beslut. 

2. Analys-informationsinsamling, design kravspecifikation och beslut. 

3. Skissning-skissarbete, skiss diskussion och utvärdering av koncept. 

4. Bearbetning-utveckling, detaljarbete, underlag och beslut. 

5. Uppföljning-tillverkningsunderlag och uppföljning. 

 

En del förändringar kommer göras i Designmetoden av Kenneth Österlin då den 

passar vårt arbete bättre. 

3.1.1 Valda metoder 

Designmetoden enligt Kenneth Österlin som bas för projektet (se Bild 2). 

 
Bild 2. Flödesschema över vår valda metod. 
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3.2 Analys 

3.2.1 Benchmarking 

För att få en tydligare blick om vad som fanns på marknaden görs en 

benchmarking och en förstudie. Detta ger en inblick i vilka material som används 

idag och vad för funktioner som är nödvändiga samt hur dagens sätesskydd för 

vårt bilföretag ser ut.  

3.2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är till för att få en större inblick och ge dig den 

informationen du behöver för att kunna genomföra ditt arbete, i detta fall med 

fokus på material, ergonomi och form. Den teoretiska referensramen ligger till 

grund för hela examensarbetet. 

3.2.3 Kundundersökning 

Genom en kundundersökning i form av en enkät får vi fram olika typer av behov 

som blir grunden till sätesskyddets design och funktion.  

 

3.2.4 Funktionsanalys 

En funktionsanalys agerar ofta som grund och utgångspunkt till 

kravspecifikationen. För att inte begränsa lösningar i ett projekt är det viktigt att 

funktionsanalysen inte är för exakt. En funktionsanalys delas in i olika kategorier 

som huvudfunktion och delfunktion och så vidare. Om en delfunktion skulle tas 

bort kommer huvudfunktionen inte att uppfyllas, därför är det viktigt att separera 

dessa och veta vad varje delfunktion står för. 

3.2.5 Kravspecifikation 

Utifrån funktionsanalysen skapas kravspecifikationen. I detta projekt har vi fått en 

del krav som ska uppfyllas, dock behövs det en längre och bredare 

kravspecifikation. Det är viktigt att kravspecifikationen är tydlig så det finns något 

att gå på, en otydlig kravspecifikation kan göra arbetet mer komplicerat istället för 

att underlätta. Den ska vara en grund till vad som ska lösas, inte hur det ska lösas. 

En kravspecifikation kan användas som mål i designarbetet och som facit vid 

utvärderingen (K, Österlin, Design i fokus, 2016).  

3.3 Skiss 

3.3.1 Idégenerering 

Idéegenerering används också för att komma på nya idéer och lösningar som kan 

vidareutvecklas till koncept. I idéegenering kommer vi använda oss utav olika 

metoder, 6-3-5 metoden (se Bild 3), brainstorming och SCAMPER. 
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Bild 3. 6-3-5. 

 

3.3.2 Konceptframtagning 

Idéegenereringsfasen är grunden till konceptframtagningen. Efter 

idéegenereringen går man vidare till att skissa fram koncept med 

kravspecifikationen i baktanke. Genom att skissa fram koncept får man en tydlig 

bild av vad produkten innefattar då ett koncept innehåller funktion och design och 

skissen kan tas vidare till 3d-modell på datorn. 

3.4 Bearbetning 

3.4.1 Konceptval 

Efter konceptframtagningen, i detta fall togs två stycken fram, kommer 

konceptval. Det finns olika metoder för att välja ett vinnande koncept. Vi kommer 

att använda “Pugh Concept Selection” som nämns tidigare i rapporten.  

3.4.2 Detaljarbete 

På det vinnande konceptet kommer ett detaljarbete börja. Det menas med att 

konceptet ska förfinas och kommer fram till ett slutligt koncept. Förfining av 

skiss/form, tekniska lösningar, ergonomi och tillverkningstekniker är vad detalj 

arbetet bygger på.  

3.4.3 Prototyp 

En prototyp är viktigt i ett designprojekt för att få en mer klarare och visuell bild 

över projekt och produkt. Den ger dig en visuell bild över form, funktion och färg. 
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Men hjälp av Catia v5 och Keyshot kan man ge en visuell bild över produkten 

med renderingar och för en fysisk prototyp har vi tillgång till FabLab där olika 

material och verktyg finns. 

4. Material 

4.1 PVC 

PVC är en förkortning för vinylkloridplast och är en termoplast som är baserad på 

polyvinylklorid. PVC är en amorf termoplast som innebär att kedjemolekylerna 

har en oregelbunden uppbyggnad samt att plasten har en förmåga att bli mjuk 

formbar vid uppvärmning. Vinylkloridplast är hårt plast vid rumstemperatur samt 

att vid 81°C går den från fast flexibelt till glasliknande material. På grund av 

mjukgörande ämnen som tillsätts är materialet mjukt. Vid tryck på materialet ska 

man antingen använda sig av bläckstråle eller airbrush för att man skall kunna 

bevara färgerna samt att bläcket fastnar bättre.  

 

Nackdelen med PVC är att om man bränner materialet kan det förekomma skada 

för miljön på grund av innehållet av klor. En ytterligare nackdel är att hållbarheten 

minskas då man tillsätter kemikalier vid återvinningsprocess.  

 

4.2 Neopren 

Neopren framställs genom att polymerisera kloropren och är en form av syntetiskt 

gummi. För att neopren ska få dess egenskaper har den polymeriseras och sedan 

vulkaniseras. Efter tillverkningen har man fått ett mjukt och flexibelt material av 

syntetiskt gummi. Genom vulkanisering modifieras materialet och gör den mer 

elastisk och starkare. Materialet kan formas till långa ark som kan skäras upp eller 

gjutas i en önskad form.  

 

Om neopren och gummi ska jämföras är neopren mer resistent mot vatten, olja 

och kemikalier. Neopren är också väldigt resistent för temperaturer, från -50°C till 

120°C, samt för nötning och revor. Neopren kan även uppkomma i olika former 

där vissa av dom är brandsäkra och kan användas i breda miljöer och 

väderförhållanden.  

 

Materialet används inom många olika områden såsom handskar, sport och 

vädertåliga kläder och bildelar. Nackdelen med neopren är att det är relativt dyrt 

och materialets användningsområden kan ersättas av andra material som har 

ungefär samma egenskaper, t.ex. polyuretan. 

4.3 Polyuretan (PU-läder) 

Polyuretan läder eller PU-läder som det kan förkortas har en mängd olika 

användningsområden men speciellt i bilindustrin där det används till interiört 

material.  
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PU-läder, även äkta läder, har egenskaper som vattentäthet, enkel rengöring och är 

mjuk och smidig. Materialet är även mycket lätt till skillnad från äkta läder. PU-

läder varken spricker eller bleknar under solstrålning vilket gör den väldig 

användbar i bilen.  

 

I ett miljöperspektiv är PU-läder att föredra framför äkta läder dessutom. Äkta 

läder har dock fördelen med att den har biologisk nedbrytbarhet då det är ett 

naturmaterial, men under tillverkningen tillkommer en mängd olika kemikalier 

som släpper ut föroreningar i bland annat vatten och naturen. Under tillverkningen 

av PU-läder tillkommer också vissa föroreningar men inte i samma mängder och 

med mindre naturresursanvändning. En annan fördel med PU-läder är att det är 

“cruelty-free”, alltså “fri från djurbrott”. 

4.4 PES 

PES är en förkortning för polyester som är en polymer med estergrupper. PES 

delas in i mättade och omättade polyestrar eftersom de har olika egenskaper. De 

mättade polyestrarna är linjära eller grenade och har låg smältpunkt och används 

som mjukningsmedel i PVC. 

 

Omättad linjär polyester kallas även oftast för enbart polyester. Den omättade 

polyestern är den som används som råvara till glasfiberarmerad esterplast. 

Skillnaden mellan mättade och omättade polyester är dess egenskaper och deras 

användningsområden.  

 

 

5. Resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Kundundersökning 

I detta projekt valdes det att göra en kundundersökning genom ett frågeformulär 

som skickas ut till anställda på Conmore AB. I formuläret fanns en del frågor för 

att få fram behoven samt önskemål gällande funktion och material. Efter detta fick 

vi fram en summering av svaren som ledde oss till att majoriteten önskade sig ett 

sätesskydd i neopren, läder eller något plastliknande material. Ytterligare resultat 

var att man ville ha funktioner som lätt att torka av, enkel montering och ska sitta 

bra mot sätet. Genom övriga önskemål från formuläret fick vi fram att 

sätesskyddet bör förlänga hållbarheten på sätet, skydda från smuts och den bör 

vara vattentät. Ett populärt önskemål var även att skyddet ska skydda bakom sätet 

för personer med barn i baksätet som skyddar mot smuts från skor. (Se bilaga 1).  
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5.1.2 Brainstorming 

Tillsammans med tre praktikanter på Conmore AB hade vi ett brainstormingmöte 

för att få fram mer behov till sätesskyddet. På brainstormingmötet och i 

frågeformuläret fick vi nästan ut likadana svar. Det som skiljer dessa två 

undersökningarna från varandra var att brainstormingmötet även gav oss idéer 

som vi kunde använda oss av i designprocessen. 

5.1.3 Funktionsanalys 

Med hjälp av våra behov och önskemål från kundundersökningen kunde vi ta ut 

en funktionsanalys, (se Bild 4). 

 
Bild 4. Funktionsanalys för Seat cover. 



16 

5.1.4 Kravspecifikation 

 
Bild 5. Kravspecifikation för Seat cover. 

 

 

 

5.2 Skiss 

5.2.1 Brainstorming 2.0 

Med hjälp av funktionsanalysen, kravspecifikationen och brainstormingen med 

praktikanterna hade vi en egen brainstorming i form av skissning. Vi analyserade 

formen på olika säten, hur man sitter i sätet samt vad som slits mest på sätet. 

Genom denna metod fick vi inspiration från människokroppen och ritade upp ett 

sätesskydd i form av en siluett av en människa.  

5.2.2 6-3-5 

Vi tog hjälp av klasskamrater för att genomföra denna metod. Vi valde att göra 5-

3-5 istället för 6-3-5, vilket menas med att vi var fem personer istället för sex 

personer. Resultatet av metoden blev en mängd olika idéer som vi kunde använda 

oss utav (se bilaga 2). 

 

Alla deltagare fick varsitt papper och en penna, klockan ställdes in på fem minuter 

och idégenereringen börjades. På dessa fem minuter skissade eller skrev alla 

deltagare ner tre olika idéer för ett sätesskydd. Efter fem minuter skickades 

pappret vidare till personen till vänster och processen startades om. Deltagarna 



17 

kunde antingen komma på nya idéer eller bygga på föregående idé. Processen 

gjordes tills deltagarnas första papper kom tillbaka till en.  

5.2.3 SCAMPER 

När 5-3-5 metoden var klar och en mängd olika idéer togs fram behövde vi 

sammanställa de idéer genom en metod som kallas Scamper. Med hjälp av 

metodens olika ledord kunde man till exempel slå ihop eller ta bort funktioner från 

de olika idéerna vilket gjorde att det blev en sållning som ledde oss närmare till ett 

slutgiltigt koncept (se bilaga 3). 

5.2.4 Konceptframtagning 

Med avseende för kravspecifikationen sållades några idéer bort då de inte 

uppfyllde krav och önskemål. Några av idéerna täckte över airbagen vilket inte får 

ske enligt kravspecifikationen, därför fick de tas bort. Dock kunde några av dessa 

idéer ha funktioner som hade passat in med de kvarstående idéerna. Därför tog vi 

med de funktioner och kopplade ihop dessa med de resterande idéerna. Kraven 

som ställts på denna produkt är mycket viktiga därför fick vi överse de resterande 

skisserna och kontrollera att de uppfyller kraven fullt ut vilket ledde oss till två 

olika koncept som uppfyller krav och önskemål. (se bilaga 4 och 5). 

 

Efter att två koncept tagits fram (se Bild 6 och 7) vill man ha en bättre syn på 

dessa skisser därför gjordes en prototyp. Med hjälp av ett förarsäte kunde vi göra 

en snabb prototyp av papper för att se på ett ungefär hur koncepten skulle sett ut 

för att sen kunna justera och förfina koncepten. Detta blev bara en test prototyp 

som sedan skall användas som utgångsmall för den slutliga prototypen.  

 

Bild 6. Koncept 1.     Bild 7. Koncept 2. 
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5.3 Bearbetning 

5.3.1 Konceptval 

Genom en konceptvalsmatris av Martin Bergman kunde vi vikta våra två koncept. 

Det koncept med högst medelvärde blir det koncept som vinner. I detta fall fick 

koncept 1 högst medelvärde, (se Bild 8).  

 
Bild 8. Konceptvalsmatris (M. Bergman) 
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5.3.2 Valt koncept 

 
Bild 9. Valt koncept. Koncept 1.  

 

Det valda konceptet (se Bild 9) följer den kravlista som vi fick ut under arbetet. 

Designen på sätesskyddet täcker inte airbagen, har enkel montering och är lätt att 

rengöra. Den har även de önskemål som togs fram, premium design och 

sparkskydd på baksidan av sätet.  

 

Sätesskyddet fästs fast under sätet framtill så det även skyddar sätet från vaderna. 

Vid sidan av sätesskyddet kan man anpassa storleken med hjälp av ett snöre.  

 

På insidan av sätesskyddet valde vi samma material som på den befintliga 

produkten från bilföretaget vilket är en blandning av PVC och PES (61 % 

PVC+39% PES). På skyddets framsida pryder materialen neopren och PU-läder.  

 

 

5.4 Modellering 

5.4.1 Catia V5 

Efter ett slutgiltigt koncept tagits fram valde vi att ta det vidare. Vi ritade upp vårt 

koncept i Catia V5 för ett mer finslipat koncept.  
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5.4.2 Rendering 

När konceptet tagits fram i Catia använde vi oss av Keyshot där vi applicerade 

material och färg. (Se bilaga 6-10). 

5.4.3 Prototypen  

Vi började med att mäta ut i papper för att se en ungefärlig storlek innan vi 

började sy med tyg (se bilaga 11). Efter inköp av material började vi att sy 

prototypen. Prototypen följer bilföretagets lånade stols passform. Nedan kan man 

se bilder på en klar prototyp.  

(Se bilaga 12). 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att ta fram ett sätesskydd som passar flera olika 

bilmodeller samt har en stor hållbarhet och starkt material samtidigt som den ger 

föraren och passageraren en god bekvämlighet. I arbetets gång har vi fått 

kravspecifikationer samt önskemål från kunder och Conmore, dessa har följts 

samt prioriterats för att få fram bästa resultatet. Vårt resultat blev “Koncept 1” 

som man kan se på bild 9.  

 

De två framtagna koncepten skiljer sig inte mycket ifrån varandra, dock hade 

koncept 2 vissa bristande funktioner. Koncept 1 blev valet efter att en 

konceptvalsmatris gjordes eftersom den visade sig fylla de prioriterade kraven 

samt önskemål. Resultatet blev ett sätesskydd i materialen neopren, PU-läder och 

PVC + PES. De viktigaste kraven som “koncept 1” uppfyller är: 

- Får inte täcka airbag 

- Lätt att torka av 

- Vattentät 

- Passar flera bilmodeller 

- Premium design 

 

Materialen som valdes diskuterades med bilföretaget och kom fram till att ett 

(PVC+PES) material på den befintliga produkten skulle användas samt att två 

andra material lades till (neopren och PU-läder). Valet av våra material valdes på 

grund av dess egenskaper och utseende för att uppnå premium design, då 

bilföretaget gav oss fria händer angående design och materialval. 

 

Det som hade kunnat förbättra vårt resultat och hela examensarbetet var om vi 

hade kunnat få tillgång till ett materialbibliotek. Vi försökte få tag på detta men 

fick aldrig svar efter flera förfrågningar, därför var vi tvungna att söka på egen 

hand. Om vi hade fått tillgång till materialbiblioteket hade vi kunnat undersöka 

mer material och chansen till fler materialidéer hade ökat. 
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Konceptvalsmatrisen skiljer sig från metodförklaringen till resultatförklaringen då 

vi under arbetets gång fick en matris från Martin Bergman som vi ansåg vara mer 

lämplig för projektet.  

 

Prototypen har ett läderliknande material och ett neoprenliknande material då det 

inte var möjligt att få tag på de riktiga materialen. Målet med prototypen är att ge 

en fingerkänsla för både oss och kunden. En riktig produkt av prototypen hade 

gjorts vid mån om tid.  

6.2 Metoddiskussion 

Kenneth Österlins bok “Design i fokus för produktutveckling” har varit en stor del 

under arbetets gång då de flesta metoderna har använts från den samt att vissa 

metoder har utvecklats med hjälp från ytterligare metoder från andra kurser inom 

maskiningenjörsprogrammet, till exempel konstruktion med vetenskaplig metod 

samt materiallära. Inom designmetodik kurserna fick vi delta i projekt där olika 

metoder inom design och produktutveckling anpassades, detta ledde oss till att 

använda dessa i examensarbetet. Metoderna som valdes var anpassade till just vårt 

arbete då det handlar i stor del om design och produktutveckling.  

6.3 Kritisk granskning 

Inom miljöaspekter kan återvinningsprocessen av vissa material ge skada i miljön. 

Skadan av detta minskas då produkten har lång livslängd och inte behövs 

återvinnas ofta. Då materialen på sätesskyddet inte ger missfärgning och har en tät 

struktur ger det inte från sig några kemiska partiklar på människan eller bilen.  

 

Ett sätesskydd är menat att skydda stolen från smuts osv. för att hålla stolens 

livslängd. Detta kommer medföra att slitage på stolar och svinn av produkter inte 

kommer att framkomma. Detta är en positiv punkt som kopplas ihop med det ovan 

nämnda angående livslängden på materialen. Lång livslängd på sätesskydd bidrar 

till skydd och längre livslängd på bilstolen som i sin tur ger mindre skada på 

miljön då man inte behöver återvinna eller slänga produkter ofta.  

 

7. Slutsatser 
Resultatet av detta examensarbete är ett förbättringsförslag av det befintliga 

sätesskyddet och ett framtaget koncept med en prototyp. Nedan finns en 

sammanfattning av det slutsatser vi kommit fram till. 

 

- Sätesskyddet uppfyller de krav, både funktioner och design, vi kommit 

fram till under projektet.  

- Den befintliga lösningen på sätesskyddet fungerar, men hade krävt fysiska 

tester på vissa av materialen då vi bara har det i teorin.  

- Projektets resultat har tagits fram med stor hjälp av våra kurser vi läst på 

maskiningenjörsprogrammet. 
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6-3-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5.  
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Bilaga 6-10.  
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Bilaga 11.  
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Bilaga 12. Den riktga prototypen 
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