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Sammanfattning 
Projektet  Safe  Sleeping  Position  (SSP)  består  av  samtliga  delar  i  en  produktutvecklingsfas. 
Projektet  omfattar  cykeln  från  idé  till  färdig  produkt  där  samtliga  aspekter  tas  hänsyn  till. 
Omfattningen är att ta fram en innovativ lösning till ett allmänt känt problem samt att bearbeta 
alla delar  som omfattar människa‐ maskin  tänkandet. Projektresultatet  är att med pneumatiskt 
uppblåsbara  kuddar  säkerställa  ett  barn  i  sidled  i  förhållande  till  bilbältet  i  baksätet  på  en  bil. 
Ergonomi,  teknikgrad,  användarvänlighet,  design,  konstruktion,  produktionslösningar  och 
marknad är några av de delar som projektet omfattas av. Produkten är anpassad till barn i ålder 
4‐12 år men kan i ett senare skede även se till vuxnas behov.  
 
Undertecknade projektledare arbetar tillsammans med Volvo Personvagnar AB (VCC) som är en 
svensk biltillverkare med hela världen som marknad. Detta gör att produkten är anpassningsbar 
till samtliga marknader utan att ge upphov till missförstånd. Förutom uppdragsgivaren omfattar 
projektet  flertalet  intressenter,  både  företag,  oberoende  organisationer  och  studenter  vid 
Högskolan i Halmstad.  
 
 
Abstract 
Project  Safe  Sleeping  Position  (SSP)  contains  all  parts  in  a  product  development  phase.  The 
project comprises the whole cycle from idea to a complete product where all aspects are included. 
The scope is to develop an innovative solution for a common known problem and work with all 
parts within  the man‐machine‐way. The result  is an  inflatable product which secures a child  in 
the correct way for the seatbelt to work properly in the rearseat of a car. Ergonomics, technical 
extent,  usability,  design,  construction,  product  solutions  and  market  potential  are  some  of  all 
parts witch the project includes. The targetgroup for the project is children 4 to 12 years old, but 
there is a great potential for a further development to provide a solution for adults.  
 
Signed  project  managers  are  commissioned  by  Volvo  Car  Corporation  (VCC),  a  large  car 
manufacturer with  the whole world as  the market. This sets requirements  to  the product  to be 
adaptable  to  all  markets  without  cutting  down  on  usability.  Except  the  assigner,  the  project 
comprises  several  partners,  both  companies,  independent  organizations  and  students  at 
Halmstad University.  
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Förord 
Projektet  SSP  ”Safe  Sleeping  Position”  har  genomförts  som  ett  nyproduktuvecklingsprojekt  på 
Högskolan  i  Halmstad  under  två  terminer  med  start  i  augusti  2006  och  avslut  i  juni  2007  på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet årskurs 3. Total poängomfattning för projektet är 16 poäng och 
projektets huvudmål har varit att ta fram ett koncept med produkten IP ”Inflatable Pillow”. 
 
Projektmedlemmarna David Knutsson och Pontus Håkansson bestämde sig tidigt  i årskurs 3 att 
man  skulle  samarbeta.  Som  ansvariga  projektledare  har  arbetet  fortlöpt  tillsammans  med 
uppdragsgivaren  Volvo  Personvagnar  AB  nedan  benämnt  som  VCC  och  dess  underleverantör 
Kongsberg Automotive AB, nedan benämnt som KA.  
 
Ansvariga  projektledare  önskar  tacka  alla  inblandade  i  projektet  för  deras  kreativitet  och 
entusiasm att driva projektet framåt.  
 
Ett speciellt tack till  
Joakim Tell, Universitetslektor, Högskolan i Halmstad 
Vår handledare på Högskolan i Halmstad som alltid varit nära projektet och givet bra feedback. 
 
Anders Bell, Gruppchef Baksäte, VCC 
Huvudansvarig  för uppdraget  från Volvo Personvagnar AB. Han har varit  till  stor hjälp med sin 
kunskap och erfarenheter inom interiör. 
 
Hans Carlund, Konceptutvecklare, Baksäte, VCC 
Han  har  varit  handledare  till  projektet  på  Volvo  Personvagnar  AB. Hans  har  guidat  oss  genom 
organisationen och hänvisat till de personer som gett projektet den omfattning det fått.  
 
Peter Öberg, Projektledare R&D KA 
För sin entusiasm och idérikedom har Peter hela tiden fört projektet framåt och delgivit projektet 
sin kunskap och kontakter.  
 
Nino Gasic, Advanced Engineer R&D KA 
Projektets inledande kontakt hos KA har givit projekt ledning och rätt kunskap och kontakter.  
 
Ett stort  tack till Sektionen  för Ekonomi och Teknik (SET) som har  försett SSP med projektrum 
och modell‐ och prototypverkstad.  
 
Halmstad 2007‐05‐31 
 
 
 
 
 
Projektledare Pontus Håkansson 

 
Projektledare David Knutsson 
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1 Inledning 
Rapporten behandlar ett examensarbete som har till uppgift att undersöka, analysera och ta fram 
en ny teknisk lösning för att kunna förbättra barnens säkerhet i baksätet på en Volvo XC90. Vad de 
olika  handlingsalternativen  leder  till  samt  vilka  faktorer  som  anses  viktiga  vid  detta  beslut 
behandlas i avsnitten som följer. Projektet presenteras främst i sin korthet för att sedan presentera 
produkten och hur arbetet har fortgått. Rapporten mynnar ut i slutsatser och en handlingsplan. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Val av projektarbete 
Efter att projektgruppen bildats  skulle projektarbete väljas. Från  första början  fanns  flera olika 
idéer  som  under  flera  veckor  utvärderades  mot  varandra.  Idéer  som  grundade  sig  i  olika 
personliga  tankegångar  men  även  ingångsdata  från  olika  företag.  Personliga  kontakter  och 
telefonsamtal gjordes för att finna intresse för våra idéer. Arbetet visade sig lönsamt och idéerna 
reducerades  från  tio  ner  till  två.  Dessa  idéer  var;  hur  bensin  kan  förhindras  att  stjälas  från 
bensinmackar och öka komforten i baksätet för huvudet på personbilar. 
 
Efter  ytterligare  kontakter  med  bensinbolag  och  bensinstationstillverkare  samt  VCC  var  valet 
klart.  Matriser  togs  i  beaktning  där  plussidan  på  projekt  baksätetskomfort  var  överhängande 
större. Fördelarna gentemot de andra förslagen var kontakten med ett stort internationellt känt 
företag, resurserna som de tillhandahåller samt att intresset från VCC var mycket stort och positiv 
kritik riktades direkt mot projektets idé.  

1.1.2 Tanken bakom projekt SSP 
Tanken bakom Safe Sleeping Position (SSP) grundades i baksätet 
på  en  Volvo.  Vid  insomning  kunde  inte  en  skön  placering  av 
huvudet  finnas  och  direkt  dök  tanken  upp  om  att  förbättra 
sittkomforten för barn och vuxna. 

1.2 Problemdefinition 
Människor  färdas mer och mer  i bil1 och under  längre  färd  i en 
personbil sover många i bilens baksäte, barn som vuxna. Ett normalt vuxet människohuvud väger 
cirka nio  kilo  och  ett  barns huvud  i  ålder  från  fyra  år  väger mycket  i  förhållande  till  kroppens 
totalvikt,  se Bilaga  1.  Då  huvudet  faller  åt  sidan  flyttas  hela  kroppen  ur  sin  lämpliga  bilbältes 
geometri vilket ger upphov till större risk för skador vid en kollision. Skador som kan uppkomma 
genom att bältet skär in i magen på passageraren eller om passageraren är ett barn kan resultat 
bli att barnet flyger ur bilbältet. Konsekvenserna kan bli ödesdigra.  
 
Dessutom blir påfrestningarna på huvudet stora vid insomning vilket resulterar i nackont och en 
obekväm situation för passageraren.  
Ett  välkänt  problem  för  oss  själva  ligger  till  större  del  bakom  uppkomsten  av  idén,  att  låta 
uppfinna och  installera en  integrerad sovkudde som skall ge ett barn en säker och komfortabel 
sovställning. 

                                                             
1 Enligt uppgifter från Vägverket angående att antalet sålda personbilar ökar 
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1.2.1 Bältet 
Att  ett  barn  sitter  rätt  i  en  bil  är  förarens/förälderns 
ansvar.  Till  dagens  externa  barnstolar  och  barnkuddar 
med rygg måste bilbältet spännas fast på rätt sätt  för att 
barnet  ska  få  maximal  säkerhet  vid  färd.  Vid  studier2 
visade det sig att 85 procent av de tillfrågade föräldrarna 
var  mycket  säkra  på  att  de  satte  bältet  korrekt,  men  i 
själva verket var det 60 procent som inte visste vilket som 
var  farligast,  att  bältet  var  nära  halsen  eller  långt  ut  på 
axeln.  De  trodde  felaktigt  att  det  var  farligast  om  bältet 
satt  nära  halsen.  Enligt  VTI  har  man  inte  sett  ett  enda 
barn  som  omkommit  på  grund  av  att  bältet  sitter  vid 
halsen. Däremot kan ett barn riskera att helt åka ur bältet 
om det sitter för långt ner på axeln, se bild.  
 
   

1.2.2 Hårda fakta 
Genom bland annat denna osäkerhet om bältets position har 481 barn dött i den svenska trafiken 
mellan 1994‐2001. Dessutom skadades 5 300 barn allvarligt3. Det är barn som skadats på grund 
av  att  föraren  inte  fokuserat  på  vägen,  barn  som  sitter  obältade  vid  en  kollision  och  barn  som 
fallit  ur  bilbältet  då  bältet  inte  suttit  optimalt mot  kroppen.  Förutom  ovan  siffror  presenterar 
Vägverket statistik som visar polisrapporterade dödstal och personskador. 
 

Dödade     Svårt skadade 
År  Ålder 014    År  Ålder 014 
2002  8    2002  59 
2003  6    2003  52 
2004  2    2004  50 
2005  2    2005  44 
2006  2    2006  38 
2007*  2    2007*  32 

          *Registrerade uppgifter per 20070415                                   *Registrerade uppgifter per 20070415 
 
Det  finns  idag produkter som löser detta men har  flertalet problem därav marknadspotentialen 
för SSP. Problemen med dagen produkter förklaras i Kapitel 4.2 Problemidentifiering. 
 

                                                             
2 Genomförda av VTI enligt publikation ”Bilbältesanvändning 2006” 
3 VTI, Väg och transportforskningsinstitutet i Linköping, 2003 
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1.3 Syfte/Affärsidé 
För  att  identifiera  det  huvudsakliga  syftet med projektet  ifrågasätts grundsyftet.  På  så  sätt  kan 
flera syften hittas på flera olika nivåer och därav välja det syfte som bäst passar in på en potentiell 
lösning.  
 

  Att öka VCC’s bilförsäljning 
Att ge bilköparna mervärdesalternativ  
Att uppnå en säker position samt att passagerarna vaknar utvilade 
Att passagerarna sitter skönt och sover gott 
Att konstruera ett vilstöd 
Att konstruera ett sidonackstöd 

 
Slutsatsen är att projekt SSP kommer att sträva efter ”Att passagerarna ska sitta säkert samt 
att vakna utvilade” efter en bilfärd. 
 

1.4 Målsättning 
Projektmål 
Målet är att uppfylla alla projektets krav och önskemål  från såväl VCC som barn och vuxna. Att 
lyckats  integrera  ett  sov‐,  vilostöd  i  VCC’s  design‐,  konstruktionskoncept  som  höjer  företagets 
image som ett säkerhets‐ och komfortstänkande företag.   
 
Effektmål 
VCC  skall  vara  ett  förstahandsval  för  såväl  barnfamiljer  som  komfort‐  och  säkerhetsmedvetna 
personbilskunder vilket på sikt skall öka VCC’s försäljning. 
 
Huvudmål 
Projektet skall genomföras inom tidsramarna och kunna leverera en komplett förstudie på SSP till 
VCC  som  de  väljer  att  vidareutveckla  för  att  inom  fem  år  väljer  att  marknadsföra  i  sitt 
tillvalssortiment. 
 
Delmål 
Målet  på  vägen  är  att  följa  tidsplanen  och  att  arbeta  utefter  lämpliga  modeller  samt  kunskap 
förvärvad  vid  Utvecklingsingenjörsprogrammet.  Tillsammans  med  uppdragsgivaren  föra 
projektet framåt med David Knutsson och Pontus Håkansson som projektledare.  
 
Tekniska mål 
Produkten skall tas fram med enkel teknik vilket ska leda till en billig konstruktion, tillverkning 
och en lätt användning för kunden.  
 
Ekonomiska mål 
Projektet skall utfalla inom satt budget och samtliga aktiviteter skall utföras så ekonomiskt som 
möjligt.  
 
Vision 
Alla personbilar som VCC säljer skall utrustas med vårt sovstöd och på så sätt medverka till att 
reducera antalet döda och allvarligt skadade barn i trafiken. 
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Volvos integrerade barnstol

1.5 Avgränsningar 
Projektet  avgränsas  till  att  fokusera  på  de  två  yttre  platserna  i  baksätet,  och  ej  de  övriga  tre 
platserna  i  bilen.  Ett  flertal  avgränsningar  har  gjorts  under  projektets  gång  för  att  styrka 
projektets fokus, för samtliga avgränsningar se Bilaga 2. 
 

1.6 Målgrupp 
Projektet syftar till att ta fram en lösning till 4‐12 åringar samt att riktas mot målbilen XC90. 

1.7 Kritiska faktorer 

1.7.1 Kravspecifikation 
 Möta lagkrav på baksätetssäkerhet för både barn och vuxna. 
 Utveckla inom ramen för EU´s baksäteskrav, ECE‐R17. 
 Möta VCC’s krav när det gäller komfort och säkerhet. 
 Möta VCC’s designfilosofi. 
 Produkten skall finnas som ett tillval4 till Volvo XC90. 

1.7.2 Önskemålsspecifikation 
 Produkten ska vara helt integrerad i bilens interiör. 
 Produkten  skall  fungera  som  ett  komplement  till  VCC’s 
befintliga integrerade barnkudde. 

 Produkten skall kunna brukas av vuxna. 
 Barn skall  själva kunna  installera och  justera produkten  för 
sitt egen storlek. 

 Produkten  skall  finnas  som ett  tillbehör5  till  VCC’s  samtliga 
modeller 

1.8 Tidsplan 
Projektet startade i september 2006 och pågick fram till juni 2007. Under denna tid har projektet 
omfattat allt inom nyproduktutveckling. Den kompletta tidsplanen, se Bilaga 3. 

1.9 Budget 
Projektets budget baseras på uppskattade kostnader för resor, modell‐ och prototypmaterial. En 
stor  del  av  kostnaden  kan  reduceras  då  VCC  tillhandahåller  mycket  av  behövt  material.  Se 
budgeten samt utfallet i Bilaga 4. 
 

                                                             
4 Fabriksmonterad, integrerad produkt 
5 Säljs enskilt och, monteras av kund i efterhand 
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2 Organisation  
Avsnittet behandlar kortfattat den organisation som byggts upp under projektets gång. 
 
Nyckeln  till  projektet  har  varit  alla  organisationer  och  företag  som  bidragit  med  sin  expertis, 
erfarenheter och utrustning. På detta sätt har den bästa förankringen gjorts och tillsammans med 
över  50  personer  har  den  optimala  produkten  tagits  fram.  För  att  se  det  totala 
organisationsschemat och uppgifter om varje företag/organisations inblandning se Bilaga 5. 
 

 

BAKSÄTE R&D 
BARNSÄKERHET 
YTMATERIAL 
MARKNAD 

UTVECKLINGSINGENJÖR 
MULTIMEDIADESIGN 
MASKININGENJÖR 
BIOMEKANIKINGENJÖR 

INTERIÖRDESIGN 
ELKONSTRUKTION 

SSOOLLBBAACCKKAA    
SADELMAKERI 
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3 Konkurrensanalys 
Avsnittet behandlar resultatet av konkurrensanalysen, där projektetmålets konkurrenter kartläggs 
och analyseras för att tidigt i utvecklingsskedet kunna lägga fokus på potentiella orderwinners. 
 
IP  konkurrerar  på  två  olika  sätt  på  marknaden.  Dels  då  en  nybilsköpare  skall  välja 
bilmärke/modell samt när han/hon valt ett märke men vet inte om tillvalet skall köpas eller ej.  
 
Val av ny bil 
Samtliga bilmärken är konkurrenter då de kan ta fram egna lösningar på 
problemet.  I  VCC’s  kundsegment  är  de  främsta  konkurrenterna  SAAB, 
BMW, Mercedes Benz  och Audi men  även Volkswagen, Opel,  Ford  och 
Citroën6. Dessa lösningar kan leda till att en nybilsköpare väljer att köpa 
en  annan  bil.  Som  kan  ses  under  avsnittet  patent,  Kapitel  7,  finns  det 
idag inga produkter som direkt konkurrerar med IP.  
 
Integrerad eller extern produkt 
Förutom  integrerade  lösningar  som  andra  personbilstillverkare  kan  ta 
fram  finns  det  en  rad  olika  produkter  som  har  tagits  i  beaktning. 
Löstagbara  sovkuddar  finns  idag  på  marknaden  och  saluförs  av  både 
personbilstillverkare  och  andra  handlare  såsom Biltema,  Jula  och  Eko. 
På  grund  av  det  billiga  priset  på  dessa  produkter  är  det  en  stor 
konkurrent.  Barnstolar  kan  också  ses  som  en  konkurrent  då  dessa 
erbjuder det  stöd som IP erbjuder  för barn.   Denna risk är medtagen  i 
projektets genomförda Riskanalys, se Bilaga 6. 
 

 

 
VCC’s externa kudde 
 

 
VCC’s barnkudde 
 

 

                                                             
6 Källa: VCC 
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4 Genomförande 
Detta avsnitt behandlar projektets gång,  från problemidentifiering  till  slutgiltig  konceptprototyp. 
Upphovsmännen  till  projektet  har  under  hela  arbetets  gång  agerat  projektledare  och  knutit 
samman alla nödvändiga kompetenser för att nå projektets slutmål. Avsnittet inleds med kortfattad 
beskrivning av metoder som använts för att nå slutmålet. 

4.1 Metoder 
Under hela arbetets gång har kunskaper från Utvecklingsingenjörsprogrammet används för att nå 
utsatta mål så effektivt som möjligt.   Redan i början av projektet lades stor vikt på att analysera 
projektet och kartlägga syftet för senare i projektet inte tappa fokus på huvudsyftet.   
 
Metoder7 som har tillämpats under projektets gång är bland annat: 

 Veckorapporter 
Varje veckas framsteg och motgångar har dokumenterats och diskuterats och utvärderas 
med  handledaren  på  Högskolan  i  Halmstad.  Dessa  rapporter  har  legat  till  grund  för 
förbättring av projektets framfart. 
 

 SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Threats 
En analys över produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att i ett tidigt skede 
ta hänsyn till så många aspekter som möjligt. Se Bilaga 7. 

 
 Projektbeskrivning 
SSP’s  projektbeskrivning  arbetades  fram  tillsammans  med  VCC  och  har  fungerat  som 
vägledning under hela arbetets gång. Se Bilaga 8.  

 
 PAD/MAD/CAD 
Metoder  för  att  förmedla  tankar,  idéer  och  potentiella  lösningar  har  nyttjats  för  att 
effektivisera  kommunikationen  och  förmedla  diffusa  tankar  på  ett  konkret  sätt. 
Metoderna har varit väldigt hjälpfulla för att utvärdera potentialen med lösningarna. 

 
 BAD  Brainstorming/Idécirkulering 
Olika former av idégenerering har tillämpats i flertalet skeden av projektet där behovet av 
stora mänger relevanta lösningar har varit stort. För resultat av BAD‐ sessioner, se Bilaga 
911. 

 
 EFI – Egenskap Fördel Innebörd 
Kartläggning av IP´s starka sidor har varit till stor hjälp för att sälja in projektet till olika 
intressenter samt som styrning av utvecklingsarbetet. Se Bilaga 12. 

 
 Intressentanalys 
Kartläggning av intressenter som på något sätt påverkar/påverkas av projektet gjordes i 
ett  tidigt skede och  lade en god grund  till det oerhörda kontaktnätverk som byggts upp 
under projektets gång. Se Bilaga 13. 

 
 Riskanalys 
Identifierar och analyserar potentiella risker som kan uppkomma under projektets gång. 
Se Bilaga 6. 

                                                             
7 Projektboken, Marttala, Karlsson, Studentlitteratur 1999/Dynamisk Produktutvecking, Ottosson Tervix Förlag 1999 
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4.2 Problemidentifiering 
Projektet  grundar  sig  som  tidigare  nämnt  i  obekväma  sovsituationer  i  baksätet  i  en  bil.  Under 
längre bilfärder somnar många passagerare och de avslutar sällan bilfärden utvilade. I dagsläget 
finns  det  flertalet  produkter  som  löser  detta  problem.  Men  samtliga  produkter  delar  flertalet 
praktiska problem. De är:  

 Krångliga att använda8 
 Ligger kvar hemma när du behöver dem som bäst2 
 Är i vägen när du inte använder dem2 
 Matchar inte bilens interiörsdesign2 
 Smutsar ner bilens klädsel9 

 
Alla dessa problem mynnar ut i att användaren är i behov av en lättanvändlig produkt som alltid 
finns  till hands och är användarvänlig. En produkt som är  integrerad kan  lösa dessa behov och 
ovanstående problem. 
 
Med detta väldigt grundläggande problem och ett grundligt förslag till lösning kontaktades Andes 
Bell  och Hans Carlund på baksätesgruppen, VCC. Problemet beskrevs  i  sin  grundläggande  form 
och VCC kunde direkt se stor potential med en integrerad produkt som löser detta problem. VCC 
nappade på  idén och lade in en projektbeställning på en förstudie med resultat  i en  fungerande 
prototyp. Eftersom VCC är ett säkerhets ‐ och komfortorienterat företag skulle en sådan produkt 
vara helt  i  linje med deras strategi. De såg gärna att en blivande produkt skulle fungera som ett 
komplement till den integrerade bilbarnstolen, se Bilaga 14.  

4.3 Idégenerering 
För  att  kunna  leverera  en  optimal  produkt  krävs  det  att  så många  lösningsförslag  som möjligt 
genereras  och  utvärderas.  Genom  att  sammankalla  olika  grupper  med  olika  bakgrund  och 
kompetens för brainstorming kunde många idéer diskuteras‐ och genereras fram. Resultaten av 
brainstormingssessionerna återfinns i Bilaga 911.  

4.4 Tester 

4.4.1 Barns höjdförhållande  
För  att  kunna  positionera  IP  på  bästa  sätt  i  baksätet  i  höjdled 
genomfördes  den  9  feb  2007  ett  test  med  elva  barn  som  fick 
positioneras i baksätet. Målbilen, Volvo XC90, lånades från Rejmes Bil 
Halland och  flertalet  skolor kontaktades  för att  få  tillgång  till barn  i 
rätt  ålder,  4‐12  år.  För  att  genomföra  detta  krävdes 
namnunderskrifter från barnens föräldrar. De fick skriva på ett avtal 
sammansatt av projektet, som distribuerades via respektive skola, se 
Bilaga  15.  Dessa  barn  placerades  på  en  extern  barnkudde  för  att 
komma upp  i rätt höjd. Därefter  fotograferades och filmades barnen 
på kudden. Se Bilaga 16 för korrekta positioner enligt VCC. 
 
Resultatet av detta test blev att produkten IP bör vara 20 cm lång och 
sträcka  sig  från  50‐70  cm  från  baksätet.    Av  detta  framkom  även 
uppgifter som klargjorde var den slutgiltiga öppningen skulle placeras.  

                                                             
8 Bekräftat genom intervjuer med användare 
9 Bekräftat av Ytmaterial på VCC 
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4.4.2 Prototyptester 
Under  hela  konceptutvecklingsprocessen  har  laborationer  och  tester  genomförts.  Allt  ifrån 
materialtester till utformningstester för kudden. Ett 50‐tal kuddar har under arbetets gång sytts 
för att komma fram till den form som kudden har idag.   

4.5 Konceptlösning 
Efter utvärdering av resultatet ur idégenereringsprocessen kunde tre konceptlösningar tas fram 
och  utvärderas.  Lösningarna  utvärderades  mot  värden  som  realiserbarhet, 
konstruktionsmöjlighet,  marknadspotential  och  användarvänlighet.  Läs  mer  om 
konceptlösningarna  i Bilaga 17.  Vid  halvtidsredovisningen  i  december  2006  presenterades  två 
funktionsprototyper som testades på barn, fyra och sex år gamla med framgångsrika resultat och 
värdefull  feedback  från barnen  själva.  Strax  efter  årsskiftet  presenterades  samma  lösningar  för 
VCC och lösningen IP var tveklöst något som de ville satsa vidare på.  

4.6 Immaterialrätt  
VCC  såg  en  obegränsad potential  i  lösningen  IP  varpå  arbetet  kring patentsökning  sattes  igång 
omgående.  Ett  patentunderlag  skrevs  på  engelska  för  att  professionella  patentombud  kunde 
genomföra en nyhetsgranskning. Resultatet från nyhetsgranskningen, se Bilaga 18, visade att det i 
dagsläget inte finns någon produkt som konkurrerar med IP eller konceptet SSP. VCC valde att gå 
vidare med  patentansökan  som  lämnades  in  den  11 Maj  2007.  Hela  patentansökan  81160731, 
ligger som Bilaga 19. Läs mer om arbetet kring patentet i Kapitel 7. 

4.7 Prototypframtagning 
Utvecklingsarbetet  kring  IP  har  genomförts  i  samarbete  med  VCC´s  underleverantör  inom 
säteskomfort  –  Kongsberg  Automotive  AB.  Med  hjälp  av  deras  expertis  inom  området  har  vi 
tillsammans utvecklat en kombination av befintlig teknik och nya konstruktioner som resulterat i 
en fungerande prototyp. Mer om hur IP fungerar kan läsas under Kapitel 5. 

4.8 Överlämnande 
Projektet har uppfyllt den grundläggande projektbeställningen och slutprodukten uppfyller alla 
krav och önskemål. I början av juni 2007 kommer projektet överlämnas till beställaren och som 
en  del  av  inledningen  i  nästa  utvecklingsfas  kommer  projektet  presenteras  för  VCCs 
produktplanering.  De  ska  sedan  bestämma  om  och  när  en  vidareutveckling  för  att  sätta 
produkten i produktion kommer att ske. Läs mer om produktens framtid under Kapitel 8. 
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5 Konstruktion 
Avsnittet behandlar konstruktion och  funktion av den  slutgiltiga  lösningen –  IP. En övergripande 
bild  kommer  att  ges  inledningsvis  för  att  sedan  beskriva  de  olika  delarna  ingående.  Ritningar 
återfinns som bilagor, Bilaga 31 

5.1 Inflatable  Pillow – IP  
Projektets  slutresultat  är  produkten  Integrated  Pillow.  IP  är  ett  helt  integrerat  stöd  som  är 
baserat på två uppblåsbara kuddar som är placerade inuti de två yttre baksätena. Målgruppen för 
produkten  är,  som  tidigare  nämnt,  barn  i  4‐12‐års  åldern.  Kuddarna  kan  med  ett  enkelt 
knapptryck från en knappsats placerad i dörren manövreras fram ur sätet och lika enkelt är det 
att  föra  tillbaka  kuddarna  in  i  sätet  igen.  Produkten  är  uppbyggd  som  ett  modulsystem  och 
fabriksmonterad vilket eliminerar risken för felinstallation av slutkund.  
 
IP  består  av  3  huvudkomponenter:  Luftkuddarna/insatserna,  draganordningen  och 
luftmatningsenheten. 
 

 
               Figuren beskriver de olika delarna i IP 
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5.2 Luftkuddarna 
Kuddarna  som  ger  barnen  stöd  i  sidled  är 
konstruerade  så  att  de  fångar  upp  ett  sovande 
barn  och  låter  dem  inte  hamna  i  de  obekväma 
eller  direkt  livsfarliga  situationer  som beskrevs  i 
tidigare avsnitt. Kudden blåses ut med ett tryck på 
0.8 bar från luftmatningsenheten. Kudden mäter i 
uppblåst  läge  20cm  i  höjdled  och  bygger  cirka 
10cm  ut  från  sätet.  Detta  för  att  täcka  in  barn 
mellan  4‐12  år.  Kuddens  form  har  utvecklats 
utifrån  genomförda  tester  på  barn  i  olika  åldrar 
samt  information  från  VCC´s  egna  externa 
bilbarnstolar  med  rygg.  Själva  kuddarna  är 
tvådelade och ger  full stabilitet då de bygger upp 
ett stöd mot sätet.  

 

 
Kuddarna  är  konstruerade  för  att  inte  påverka 
bilbältet  eller  sidokrockgardinerna  negativt. 
Kuddarna stabiliserar upp barnet och medverkar 
till att bältet behåller sin korrekta geometri så att 
det uppfyller sin huvudfunktion. 
 
Inuti  kuddarna  sitter  det  fast  tre  stycken  trådar 
som används för att dra tillbaka kudden in i sätet. 
Trådarna  består  av  persiennlina  på  0,6  mm  i 
polyester.  Infästningspunkterna  av  linorna  i 
kudden är strategiskt utplacerade för att optimera 
indragningseffekten.  
 
Själva  kudden  till  prototypen  plastsvetsas  i  0.2 
mm  tjock  polyuretan  (PUR)  för  att  hålla  100% 
tätt. Materialet är väldigt  slitstarkt och enkelt att 
platssvetsa  i.  I  anslutningsdelen  av  kudden 
svetsas  en  plastring  in,  vilket  gör  det  lätt  att 
montera fast kudden på insatsen.  
 

Bild på höger kudde med tillhörande insats. 

Den 30 mars 2007 hölls ett möte med avdelningen för ytmaterial på VCC. Mötet var ämnat till att 
söka efter potentiella material för kudden. Då väldigt höga krav ställs på en produkt i en bil krävs 
det ett material med flertalet unika egenskaper såsom möjlighet att plastsvetsa, det ska vara tunt, 
slitstarkt,  behagligt  mot  huden  och  inte  ge  upphov  till  allergier.  Mötet  mynnade  ut  i  att  detta 
projekt  inte  omfattar  att  ta  fram  ett  material  till  kudden  då  det  i  dagsläget  inte  fanns  något 
material  i  VCC’s  kännedom  som  uppfyller  samtliga  krav.  Läs mer  om mötet  i Bilaga 20  samt  i 
planen för fortsatt arbete kapitel 8.1. 

Stöddelen som 
stabiliserar kudden 
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5.3 Insatserna 
Insatsen  har  under  prototyptillverkningen 
skrivits ut i ABS‐plast och är konstruerad så att 
den bara är att tryckas på plats i sätet. Insatsen 
har  förutom  en  klick‐  infästningsfunktion  för 
kudden  även  två  hål  för  montering  av 
snabbkopplingar.  En  för  matning  av  tryckluft 
och en för genomföring av draglinan. Insatserna 
är helt tillverkade efter projektets önskemål om 
att  kunna  utnyttja  den  minimala  platsen  som 
finns inuti sätet.  
 

 Snabbkoppling 

5.4 Draganordningen  
Draganordningen är den del  som gör  att  kuddarna dras  tillbaka  in  i  sätet  igen. De 18 bälgarna 
plastsvetsas  ihop  som  ett  bälgsystem  i  0.4  mm  tjock  polyuretan.    Anordningen  är  helt 
specialtillverkad  för  SSP  av  KA.  Polyersterlinorna  som  sitter  fast  i  kudden  leds  till 
draganordningen via två styrslangar och fästes i draganordningens nedre bälg. 
 
 

 
 
Linorna  löper  fritt  genom  hela  bälgsystemet,  och  när 
bälgen  fylls med  luft  följer  linan med  som  i  sin  tur  drar 
med sig de två kuddarna in i sätet. Bälgsystemet placeras i 
en  styrlåda  som  gör  att  bälgen  drar  jämt  på  båda 
kuddarna.  Lådan  är  helt  lufttät  så  att  trycket  kan  hållas 
konstant  i  luftkuddarna  utan  att  pumpen  behöver  vara 
igång  efter  att  kuddarna  fyllts.  Lådan  förses  med  två 
stycken snabbkopplingar som underlättar infästningen av 
styrslangen från insatserna.  
 
Denna teknik gör att tryckluft kan användas, både för att 
blåsa upp kuddarna och dra  in dem  i  sätet. På detta sätt 
används  samma  teknik  till  båda  uppgifterna  och  detta 
sköts med matning från en och samma pump. 

 

 

Infästningspunkter 
för linornas ändar 
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5.5 Luftmatningsenhet 
Hela systemet kontrolleras och styrs av en luftmatningsenhet. 
Enheten  består  av  en  luftpump,  ett  ventilpaket  och  en  ECU 
(Electrical  Control  Unit).  Pumpen  är  en  liten  luftpump  som 
drivs  med  12V  och  levererar  ett  tryck  på  0,8  bar.  Trycket 
matas  på  ventilpaketet  som  fördelar  luften  beroende  på  om 
kuddarna ska blåsas upp, eller dras in i sätet. ECUn har koll på 
alla  sensorer  och  brytare  så  att  produkten  blir  så 
användarvänlig som möjligt.    5.5.1 

5.6 Luckan, frontpanel och bakstycke 
Det  enda  som  syns  när  IP  ligger  passiv  i  sätet  är  den  lucka 
som öppnas när kuddarna blåses upp ur sätet. På baksidan av 
denna  lucka  är  kuddens  stöddel  fastsatt  så  luckan  i  sig 
medverkar  till kuddens stabilitet. När kudden dras  in  i  sätet 
följer luckan med tillbaka och försluter sätet igen. 
 
Frontpanelen  och  bakstycket  klickas  fast  på  vart  sida  om 
klädseln och bildar den öppning i sätet som kudden kommer 
ut  ur.  Själva  luckan  är  fäst  i  frontpanel/bakstyckeskonturen 
med ett ledgångjärn. 

5.7 Styrsystem 
Målet med sättet att  styra  IP har alltid varit att det ska vara 
användarvänligt  och  så  kallat  Foolproof  –  användaren  ska 
inte kunna göra  fel. Genom att kuddarna bara har  två  lägen, 
helt  uppblåsta  eller  inne  i  sätet,  elimineras  risken  för 
felanvändning. IP aktiveras som tidigare nämnt via ett enkelt 
knapptryck  via  en  knappsats  placerad  i  dörren  i  baksätet. 
Detta för att ge barnet möjlighet att använda produkten själv. 
Denna möjlighet gör det  spännande och roligt  för barnet att 
åka säkert och detta medverkar till barnets eget lärande.10 IP 
kan  även  styras  och  avaktiveras  från  förarplatsen  för  att  ge 
föraren full kontroll över produkten.  
 
Systemet är kopplat till bältesavkännaren vilket gör att bältet 
måste  vara  fastspänt  för  att  IP  ska  fungera.  Detta  för  att 
försäkra  att  bilbältet  alltid  används,  då  det  är  bältet  som 
bidrar till säkerhetsaspekten som IP lyfter fram. 
 
Systemet  är  även  kopplat  till  tändningen  som  gör  att 
kuddarna dras tillbaka in i sätet när motorn stängs av.  Detta 
underlättar för användaren vid i‐ och urstigning. 

 
                                                             
10 Enligt Monica Håkansson, Förskolepedagog 

Figuren visar stolen då IP 
ligger i viloläge inne i stolen 
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5.8 Funktionssekvens 
 Användaren trycker på ut knappen 
Pumpen  slås  på,  ventilerna  för  luft  till  kuddarna  öppnas,  ventilerna  för  luft  till 
dragsystemet stängs. Kuddarna fylls upp och pumpen slår ifrån när de är fyllda. 
  

 Användaren trycker på in knappen 
Pumpen  slås  på,  ventilerna  för  luft  till  kuddarna  stängs  och  luft  från  kuddarna  öppnas, 
ventilerna för luft till dragsystemet öppnas och bälgen fylls med luft och kudden dras in i 
stolen och luften däri pressas ur. 
 

 Bilbältet används inte/föraren avaktiverar systemet/tändningen är frånslagen 
Systemet är i viloläge och kuddarna kan inte blåsas upp. 
 

 
 

 
 

IPs två olika lägen
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6 Marknad 
Avsnittet behandlar marknadspotentialen för konceptet SSP samt konceptlösningen IP. 

6.1 Behov 
Behovet av en produkt som kan säkerhetsställa barn i baksätet på en bil är enormt. Detta uppger 
projektets  starkaste  kontaktperson  i  marknadsfrågor,  Claes  Tingvall.  Han  är  ordförande  i  den 
europeiska  bilsäkerhetsorganisationen  EuroNCAP  tillika  trafiksäkerhetsansvarig  på  Vägverket 
Sverige. Tingvall anser att en biltillverkare bör gå i spetsen för detta. VCC är idag världskända för 
sina säkerhetslösningar både för barn och vuxna och passar helt in på denna beskrivning.  
Vägverket Sverige kommer under 2007 köpa in nya tjänstebilar av det fabrikatet som kan erbjuda 
flest  integrerade  lösningar.  Detta  ökar  efterfrågan  på  begagnatmarknaden  då  bilen  inte  längre 
tjänstgör under Vägverket, utan hos exempelvis en anställd.  På detta sätt visar Vägverket att man 
går i spetsen för integrerade lösningar vilket ger IP stora fördelar.  
 
EuroNCAP  genomför  krocktester  på  alla  bilar  och  sätter  poängbetyg  efter  testet.  Detta  ligger 
sedan  till  grund  för  hur  biltillverkare  kan  marknadsföra  sina  bilar.  I  dagsläget  finns  det  inga 
poäng  satta  specifikt  för  integrerade  produkter,  vilket  Tingvall  anser  det  borde  finnas.  Han 
hoppas att detta kommer inom en snar framtid. 

6.2 Potential 
Potentialen  för SSP skulle enligt Tingvall vara  jättestor. Se protokoll  från samtal med Tingvall  i 
Bilaga  21.  Detta  uttalande  bekräftas  av  flertalet  föräldrar  projektet  har  haft  kontakt  med.  Om 
barnet  sitter  på  en  barnkudde  händer  det  ofta  att  barnet  faller  åt  sidan  då man  somnar  vilket 
samtliga föräldrar har någon erfarenhet av. Efter samtal med anställda på VCC11 framkom det att 
flera konsumenter efterfrågar någon  form av produkt av  IP´s karaktär. Dessutom har vi  genom 
öppna  intervjuer med  säljare  på  Volvoåterförsäljaren  Rejmes  Bil  fått  uppgifterna  att  skulle  en 
sådan  produkt  finnas  skulle  de  säkerhetsmedvetna  kunderna  säkerligen  efterfråga  en  sådan.12 
Potentialen baseras på VCC uppskattning av antalet sålda IBC vilket är 15 000 bilar/år och det är 
två i varje bil vilket resulterar i 30 000 enheter/år. 

6.3 Distribution 
IP  kommer  vara  ett  komplement  till  VCC´s  IBK  (Integrerad 
Barnbälteskudde), den nya två‐ stegs  integrerade barnkudden (se mer  info 
om IBK i Bilaga 14), i VCC’s familjeorienterade bilar (V70, XC70, S/V50, S60, 
S80,  XC90) med hela  världen  som marknad. År 2005  sålde VCC 439  94113 
stycken  av  ovan  modeller  och  idag  erbjuds  IBK  på  flertalet  av  dessa 
bilmodeller.  

6.4 Försäljning 
IP  kommer  tillsammans  med  IBK  säljas  som  tillval,  vilket  innebär  att  produkten  kommer 
levereras  fabriksmonterad. Undersökningar gjorda på VCC visar att konsumenten är beredd att 
betala  lite  extra  för  att  få  sitt  barn  säkerställt  i  bilen. Trots detta  anser VCC att produkten  inte 
behöver  generera  någon  stor  vinst,  då  det  hjälper  varumärket  att  ytterligare  stärkas  mot 
konsumenten genom att man kan erbjuda detta barnstöd. Priset för produkten är baserat på en 
uppskattning från VCC i och med potentialen på 30 000 enheter/år och beräknas till cirka 3 000:‐. 
                                                             
11 Uttalande av Crash Test Analyzer, Ann Caroline Karlsson 
12 Uttalande av Morgan Plomgren, Rejmes Bil Halland 
13  www.volvocars.se – Marknad & Försäljning  
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7 Patent 
Avsnittet behandlar arbetet kring den patentansökan projektet resulterade i. 
 
Projektidén  har  alltid  varit  intressant  för  VCC  som 
tidigt  såg  vidden  och  möjligheten  med  SSP.  För  att 
kunna  hindra  att  konkurrenter  och  andra  externa 
personer/organisationer gör något  liknande har VCC 
önskat  att  patentera  SSP  och  lösningen  IP.  För  att 
detta  skulle  vara  möjligt  fick  ett  patentunderlag 
skrivas ihop på engelska, se Bilaga 22. 

7.1 Nyhetsgranskning 
VCC  anlitade  patentbyrån  Albihns  AB  som  i  samråd  med  projektet  genomförde  en 
nyhetsgranskning.  Nyhetsgranskningen  är  gjord  i  databasen  Delphion,  som  täcker  publicerade 
EP‐, JP‐, US‐ och WO‐ skrifter, och har innefattat IPC‐klasserna B60N 2/ (Fordonssäten) och B60R 
21/ (Säkerhet). Under sökningen har lösningar som visar sidoairbags och stolar med uppblåsbara 
sektioner  för komfort  sorterats bort ur  resultatet.  Inte heller  stolar med  löstagbara stödkuddar 
monterade  i  nackstödet  eller  barnstolar  med  löstagbara  kuddar/sektioner  för  sidostöd  har 
ansetts  vara  relevanta  för  uppfinningen,  som  är  avsedd  att  vara  integrerad  i  stolen.  Efter 
undersökning framkom sex patent som på något sätt skulle kunna vara i närheten av IP. Se Bilaga 
18. 

7.2 Patentansökan 
Nyhetsgranskningen  resulterade  slutligen  i  konstaterandet  att  det  inte  finns  något  patent  som 
krockar med projektets  idé. Efter den slutsatsen valde VCC att  gå vidare med en patentansökan 
som  lämnades  in  den  11  maj  2007  med  nummer  81160731.  Anmälan  omfattar  SSP  som  ett 
produktkoncept samt idén IP som en potentiell lösning till konceptet. Med detta patent kan VCC 
vara  först  ut  på  marknaden  med  denna  produkt  och  hindra  eventuella  konkurrenter. 
Patentansökan omfattar 16 krav. Läs hela ansökan om “Integrated Sleeping Support Device For 
Car Seats” i Bilaga 19.  
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8 Framtid & Vision 
Avsnittet behandlar potentialen med projektet samt presenterar en handlingsplan för fortsatt 
utveckling. 
 
  Visionen med  SSP  är  produkten  skall  vara  ett  givet  tillval  för  en  nybilsköpare  och  på  så  sätt 
kunna  reducera antalet  skadade och döda barn  i  trafiken. Att de dessutom åker bekvämt är  en 
stor fördel som ger VCC bra renommé ut mot slutkonsument; Säkerhet och Komfort.  
 
Projektet  kan  i  och med  patentet  gå  in  i  en  ny  fas  och  VCC  är  mycket  positiva  till  en  fortsatt 
utveckling. SSP kommer vara med från början av en ny 
bil och måltiden för att implementera SSP/IP i en bil är 
tre år vilket i dagsläget skulle betyda år 2010.14  
 
VCC´s vision är att inom en snar framtid kunna leverera 
IBK och IP som standardutrustning i Nya Volvo V70 på 
den  amerikanska  marknaden4.  På  det  sätt  kommer 
antalet enheter öka drastiskt.  

8.1 Plan för fortsatt utveckling 
Projektet  har  täckt  in  stora delar  av utvecklingen av  IP men omfattningen  i projektet  är  större 
vilket  betyder  att  ytterligare  arbete  behövs.  Under  projektets  tid  i  regi  under  Högskolan  i 
Halmstad har de  flesta  områden berörts  och nedan  finns  information  om vad  som bör beröras 
vidare i en framtida utveckling.  

8.1.1 Design i stolen 
Produkten uppfyller sin tekniska funktion vilket var huvudmålet med projektet. IP har integrerats 
i  stolsryggen på ett  tilltalande  sätt men ytterligare kontakt med VCC’s  stylingavdelning behövs. 
Detta för att ge produkten den mest tilltalande designen.  
Kontakta:   VCC’s Stylingavdelning 

8.1.2 Ett nytt tyg 
Tyget som ska användas måste klara av satta krav, vilket omfattar cykeltester enligt nedan samt 
temperaturtester. Det måste vara  stryktåligt,  skönt att  ligga mot,  allergifritt,  och  samtidigt vara 
helt  tätt. VCC Ytmaterialavdelning avgränsade oss  från att  fortsätta med detta utan detta skulle 
kunna bli ett eget examensarbete på Textilhögskolan i Borås.  
Kontakta:   Textilhögskolan i Borås 

Borgstena AB som levererar olika tyger till VCC idag 

8.1.3 Elektronik 
Produkten  ska  styras  elektroniskt  och  kunna  styras  från  både  bak‐  och  framsätet.  För  att 
säkerhetsställa detta bör Kongsberg Automotive kopplas in då de programmerar ECU (Electrical 
Control Unit) som styr tekniken i bilen. Samma enhet ska även kopplas till bilens elsystem som 
idag känner av om bältet är påkopplat eller ej, vilket är en förutsättning för att produkten skall 
kunna brukas.   
Kontakta:  Kongsberg Automotive AB, Nino Gasic 

                                                             
14 Enligt Anders Bell, VCC 
Bildkälla: Auto Motor Sport 
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8.1.4 Tester 
 Livslängdstester 
Produkten måste klara av ett  cykeltest på 1000  timmar vilket är ett  standardtest. Detta 
måste genomföras i en testfixtur efter det att tyget utvecklats.  

 
 Temperaturtester 
Samtliga produkter  i en bil måste klara av en temperaturskillnad på ‐40 till + 80 grader 
vilket  även  SSP/IP  måste  klara  av.  Livslängdstestet  ska  även  genomföras  i  olika 
temperaturer.  

 
 Krocktester 
Under avsatt projekttid på Högskolan  i Halmstad  fanns  inte utrymme  för att genomföra 
ett  frontalkrockstest.  Detta  är  en  självklarhet  för  att  till  100  %  säkerhetsställa  att 
produkten  gör  vad  den  avser  att  göra.  Konceptet  fungerar  i  teorin15  men  vidare 
krocktester i VCC egna slädar ska genomföras. 

Kontakta:   Ann‐ Caroline Karlsson, Crash Test Analyzer 

8.1.5 Kundundersökning 
En  undersökning  gjord  hos  Rejmes  Bil  i  Halmstad  visar  att  konceptet  är  en  idé  som 
konsumenterna skulle  tycka om. Detta måste givetvis  förankras mer genom att göra en officiell 
kundundersökning. 
Kontakta:  VCC marknadsavdelning  

8.1.6 För vuxna 
Projektet har avgränsat sig till att fokusera på barnens säkerhet och komfort. I ett framtida skede 
skulle samma teknik kunna användas för att låta vuxna passagerare få en mer komfortabel färd. I 
och med att patentet omfattar även vuxna möter det  inga hinder att vidareutveckla även denna 
del. 
Kontakta:  VCC baksätet 

8.1.7 Extern utrustning 
Vidare  framtidsfunderingar  finns  gällande  övrig  utrustning  som  med  dagens  teknik  är  möjlig. 
Integrerad  i den pneumatiskt uppblåsbara kudden kan högtalare,  hörlurar och  lysdioder  finnas 
för att ge passageraren en behagligare bilfärd. 

8.2 Finansiering  
För att kunna arbeta vidare med projekt SSP krävs stora resurser, både i form av mankraft men 
även ekonomiskt. Projektledare har lämnat in en ansökan om stipendier till Innovationsbron om 
250 000:  ‐  samt  till  Sparbanken  Kronan  om  100 000  :‐.  Vidare  ansökningar  har  projekt  blivit 
uppmanade att lämna in och så kommer även att göras.  

8.3 Informationsfilm 
För  att  kunna  presentera  potentialen  med  IP  i  sitt  rätta  element,  har  en  informationsfilm 
producerats  i  samarbete  med  en  grupp  från  Multimediadesignprogrammet  på  Högskolan  i 
Halmstad. Se Bilaga 8 för projektbeställning. 

                                                             
15 Enligt Ann Caroline Karlsson 
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9 Resultat 
Projektets resultat summeras och vägs mot utsatta mål med krav och önskemål som bas.  
 
Projektet har resulterat i en lösning som uppfyller alla de krav och önskemål som arbetet utgått 
ifrån.  Projektledarna  kan  stolt,  i  slutfasen  av  arbetet,  presentera  ett  koncept med  en  potentiell 
lösning som tar integrerad barnsäkerhet till en ny nivå. Med det patenterade konceptet, kan VCC 
ta projektet in i sin nästa fas och inom en snar framtid vara först ut på marknaden med en helt ny 
produkt.  
 
Förhoppningen  är  att,  med  hjälp  av  IP,  reducera  antalet  allvarligt  skadade  och  döda  barn  i 
trafiken. Slutkunden kommer att kunna erbjudas en säkerhetsprodukt som: 
 

 Ger föraren möjlighet att fokusera 100% på vägen. 
 Eliminerar risken för barn att hamna i obekväma eller direkt livsfarliga situationer. 
 Är användarvänlig så att barnet självt kan bruka produkten. 
 Är  helt  integrerad  vilket  eliminerar  risken  för  felinstallation  eller  felanvändning  av 
användaren. 

 Följer VCC’s designspråk genom att den är integrerad. 
 Komplimenterar  VCC’s  2‐stegs  integrerade  barnkudde  som  gemensamt  ersätter  alla 
framåtvända bilbarnstolar för barn 4‐12 år.  

 
Med dessa stora konkurrensfördelar och stora marknadspotential16 kan IP sätta en ny standard 
inom integrerad barnsäkerhet och förstärka VCC’s image inom säkerhet och komfort. 
 
Arbetet  har  utvecklat  projektledarnas  kunskaper  inom  produktutveckling  och  de  har  under 
arbetets gång knutit ett ovärderligt kontaktnätverk som förankrar resultatet mot verkligheten. 

                                                             
16 Se kapitel 6.2. 
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10  Källor 
Nedan visas varifrån projektets uppgifter kommer ifrån medan samtliga refererade personer 
återfinns i Bilaga 5. 

 
Kurslitteratur 
”Projektboken Metod och styrning för lyckade projekt”, Anders Marttala, Åke Karlsson, 
Studentlitteratur, 1999 
 
”Dynamisk Produktutveckling”, Stig Ottosson, Tervix Förlag, 1999 
 
”Utvecklingsingspsykologi‐ Från foster till Vuxen”, Philip Hwang, Björn Nilsson, Natur och Kultur, 
2002 
 
”Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer”, Bo‐Göran Wallin, Nordstedts Juridik, 2006 
 
 
Broschyrer 
”Barn i bil handbok”, Volvo Personvagnar 2007 
” Fara med barn”, Folksam 2004‐05‐11 
”Child Satety in Cars”, VTI rapport 489A 
 
 
Artiklar 
”Bilbältet kan vara livsfarligt”, Aftonbladet 2006‐11‐06 
”Stolarna skyddar dåligt”, Borås Tidning 2006‐07‐01 
”Allt fler barn sitter fel i bilen”, Pressens Mediaservice 2005‐01‐13 
”8 av 10 treåringar åker fel”, Göteborgs Posten 2004‐01‐11 
” Barn förolyckas i onödan Bälte eller barnstol kunde räddat 10 av 14”, Göteborgs Posten 1997‐
10‐23 
”Restraint of a 6 year old Child in a Motor Vehicle Crash”, The Childrens Hospital of Philadelphia. 
2004. 
 
 
Undersökningar 
NTF ”Barnsäkerhet i taxi 2002” 
 
 
Årsredovisningar 
Vägverket 2005 
Vägverket 2000 
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1 Ålder vs. Kroppsstorlek 

 
Bildkälla: VCC 
 
Ålder    Huvudets del gentemot kroppsvikten 
Barn 6 år  15,9 % 
Vuxen    6 % 
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2 Avgränsningar 
Baksätet kan justeras  
Projektet har inte tagit hänsyn till att baksätet kan förflyttas fram och tillbaka, vilket i sin 
tur påverkar bältets geometri på den sittandes. Utgångspunkten har varit att sätet alltid 
är i sitt bakersta läge och därefter har IP konstruerats.  
 
Låsning av locket gentemot klädsel 
Produkten skall knäppas fast ordentligt mot sätesklädseln vilket ska förhindra att någon 
stoppar in fingrar eller andra föremål. Om så skulle ske finns risken att produkten tar 
skada. Då detta även omfattas av design är detta en avgränsning som projektet gjorde 
under tidens gång. 
 
Implementeringen i bil 
Designen är oerhört viktig och IP är tänkt att komma ut ur en lucka. Exakt placering, 
storlek eller material avvaktas med då VCC design måste ta det vidare beslutet. 
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4 Budget 
Kostnad  Planerad  Utfall  Diff. +/ 
Prototyp/modell material 
‐ Volvo Personvagnar  10 000 SEK
‐ Kongsberg Automotive  20 000 SEK
‐ Solbacka Sadelmakeri  18 000 SEK
‐ Lear Corporation  2 000 SEK
‐ Biltema  200 SEK
Totalt  10 500 SEK 50 200 SEK ‐ 39 700 SEK
 
Nyhetsgranskning  0 SEK 20 000 SEK ‐ 20 000 SEK
Patentansökan  O SEK 70 000 SEK ‐ 70 000 SEK
Resor  7 560 SEK 9 000 SEK ‐ 1 460 SEK
Telefon  1 000 SEK 1 000 SEK 0 SEK
 
Totalt  19 060 SEK 150 200 SEK ‐131 140 SEK
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5 Organisation 
 
Volvo Personvagnar AB 
Företaget har beställt projektet och bidragit med kunskap, lokaler, provmaterial och 
pappersmaterial. Flertalet avdelningar har involverats i SSP för att förankra projektet på 
bästa sätt.  
 
Baksäte 

Anders Bell, gruppchef baksäten  
Hans Carlund  
Sven Elbing 
Gert Aldeborg, bälten 
 

Barnsäkerhet 
Jörgen Gustafsson, gruppchef 
Helena Larsson 
Leif Andersson, Senior Project Engineer Child Safety 
Ann‐ Caroline Karlsson, Crashtest analyzer, Child Safety 
 

Ytmaterial 
Eva Kling, gruppchef 
Barbro Lundberg 
 

Marknad och PR 
Linda Andersson 
Malin Persson 
 

Patent 
Helena Persson 

 
Albihns AB 
Företaget är ett patentombud som VCC använder sig av vid patentanmälningar och 
nyhetsgranskningar. SSP har haft direktkontakt med nedan patentombud och givit 
erforderlig information till företaget. 
Kontakter 

Petter Sörsdahl, patentombud 
Stefan Olsson, patentombud 
Marianne Bogfors, patentadministratör  

 
Kongsberg Automotive AB 
Efter rekommendationer av VCC togs kontakt med KA och efter halvårsredovisningen har 
en stor del av projektet riktats mot KA. KA är en underleverantör till VCC som tillverkar 
och utvecklar nya produkter inom projektets gränser.  
Kontakter 

Roger Josefsson, Manager 
Nino Gasic, Konstruktör 
Peter Öberg, Projektledare Test & R & D 
Jari Sarén, Designkonstruktör 
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Solbacka Sadelmakeri 
Företaget samarbetar med Kongsberg Automotive och har tillfört kunskap till projektet 
samt plastsvetsat kuddarna. 
Kontakt 

Thomas Eng, VD 
 
EuroNCAP 
Organisationen har varit den största inspirationskällan när det gäller 
bakgrundinformation och behovsanalyser. 
Kontakt 

Claes Tingvall, Ordförande 
 
Rejmes Bil AB 
Bilfirman har stått till tjänst med provutrustning såsom lån av personbilar vid ett flertal 
tillfällen. De har givet oss information om kundbehov och marknadsföring.  
Kontakter 

Morgan Plomgren, säljare  
Anders Olsson, säljare 

 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan har bidragit med lokaler och utrustning men givetvis också med sina studenter 
vid flertalet program som varit delaktiga i framtagningen av produkten  
 
Multimediadesign  
En grupp av fyra studenter på programmet gjorde i samarbete med SSP sitt filmarbete. De 
har under ledning av projektet gjort reklamfilmen för projektet.  
Kontakter 

Tarek Alfar 
Muris Dzonlic 
Martin Martinsen 

 
Utvecklings, Maskin, Biomekanikingenjörer 
Flertalet personer har knutits till projektet för att kunna få större inspiration och flera av 
dem har följt projektet som fokusgrupp.  
 
U åk 2 och 3 

Kristoffer Andersson 
Martin Wennström 
Magdalena Andersson 
Amelie Fogelberg 
Kristian Albertsson 
Fredrik Lundin 
Jonas Wilsby 
Erik Westerlund 
Maj Britt Voldby 
 

BioMek åk 3 
Sanna Bengtsson 
Carin Carlsson 
Christoffer Johansson 
Jonas Löfgren 
Robin Tjäder 
Yeanette Johlin 
Lisa Sandelin  
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Maskin åk 3 
Thomas Andersson 
Marcus Niklasson 
Frida Andersson 
Emelie Garancz 
Johan Bornander 

 

 
Trafiksäkerhetsplatsen Halmstad 
På trafikövningsplatsen genomfördes krocksimulationer och information insamlades i 
både text, bild och filmform.  
Kontakt 

Mats Landén, ban och utbildningchef 
 
Folksam 
Folksam har stått till tjänst med bakgrundsuppgifter till projektet om personskador i 
fordonsindustrin.  
Kontakt 

Maria Krafft 
 
OEM Automatic AB 
Företaget har deltagit med sin kunskap i pneumatik‐ och vakuumteknik och sponsrat 
projektet med komponenter för utvärdering.  
Kontakter 

Ulf Petersen, distriktssäljare Göteborg 
Paul Jönsson, distriktssäljare Malmö 

 
Modeller & Testpersoner 
Flertalet skolbarn och ungdomar har med målsmans tillstånd ställt upp i studiesyfte för 
att se i vilken höjd och placering IP skulle placeras. Dessa barn har även fått svara på 
frågor, ge sina spontana kommentarer och bli fotograferade. 
 
Granitens förskola 

Charlotta Winberg, ansvarig 
 

Linehedsskolan 
Anita Strand 
 

Furulundsskolan 
Kristina Lassagård 
 

Östergårdsskolan 
Inga‐lill Blennerud 

 

Barn 
Denis Zhigdli 
Simon Tjellander 
Nellie Persson 
Jonas Johansson 
Gustav G Jensen 
Marina Azrsenic 
Olivia Larsson 
Cim Sävel 
Simon Norrma 
Nelly Kjellberg 
Egzona Qosa 
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6 Riskanalys och prioritering  
Analys och prioritering av de mest väsentliga riskerna görs i en tabell som visas nedan. 
Här prioriterar vi riskerna genom att ta Sannolikheten x Konsekvensen = 
Riskvärde/prioritet 
Gradering sker 1‐3. Låg/liten=1, medel=2, hög/stor=3. Höga prioritetstal bearbetas först, 
eftersom det är sannolikt att de inträffar och påverkar projektets realiserande. Tabellen 
visar processproblem (genomförandet), produktproblem (slutresultatet) samt 
omgivningsproblem (intressenter) som vi ser som de största riskerna.  
 
Risk  Sannolikhet Konsekvens  Riskvärde 
Kraven är dåligt definierade  2  3  6 

Uppdragsgivaren sätter stopp för projektet  2  3  6 

Kvaliteten uppfyller inte satta mål  2  3  6 

Viktiga beslut dröjer  2  3  6 

Kunden väljer ett substitut till vår produkt 
på grund av pris 

2  3  6 

Underleverantören levererar inte i tid  2  3  6 

Lagar och regler ändras till vår nackdel  2  3  6 

Tidsplanen är allt för optimistisk   2  2  4 

Kommunikationen mellan uppdragsgivare 
och projektgrupp fallerar 

1  3  3 

Konkurrenter kommer ut med en liknande 
produkt innan oss 

1  3  3 

Uppdragsgivaren accepterar inte produkten, 
trots att den uppfyller kraven 

1  3  3 

Underleverantörens kvalitet är lägre än 
väntat 

1  2  2 

Stämningen mellan projektmedlemmarna är 
dålig 

1  2  2 
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Åtgärder 
Vi tittar framförallt på att de i riskvärde 6 vilka också kommer ha högsta prioritet i 
projektet.  
 
Risk  Åtgärder  Ansvarig 
Kraven är dåligt 
definierade 

Använda de bästa verktygen och 
tekniker 
Var noggrann med att se till alla 
intressenter 
 

Projektledare/ 
Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren 
sätter stopp för 
projektet 

Håll en god kontakt och förankra 
projektet på hög nivå inom 
Volvo Personvagnar 
 

Projektledare 

Kvaliteten uppfyller 
inte satta mål 

Skaffa all nödvändig information 
för att inte missa någonting 
Övervaka kritiska faktorer o 
moment 
Ta in experthjälp 
 

Projektledare 

Viktiga beslut dröjer  Håll en kontinuerlig kontakt och 
var ute i god tid med alla 
beslutsunderlag  
Öka medvetandet om vad som 
pågår och när 
 

Projektledare/ 
Uppdragsgivare 

Kunden väljer ett 
substitut till vår 
produkt på grund av 
pris 

Se till att skapa ett stort 
mervärde för kunden 
 
 
 

Projektledare 

Underleverantören 
levererar inte i tid 

Håll en jämn kontakt med 
berörda 
Se till att vara ute i god tid enligt 
tidsplanen 
 

Projektledare/ 
Uppdragsgivare 

Lagar och regler 
ändras till vår nackdel 
 

Följ upp reglementen under 
projektets gång 

Projektledare 
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7 SWOT  Inflatable Pillow 
Denna metod används för att studera produktens Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. 
Detta för att säkerhetsställa att så många områden som möjligt har beaktats. 
 
Strength 
Finns alltid i bilen 
Den tar ingen plats 
Ger upphov till barnets eget lärande genom baksätetsstyrning 
Ger föraren kontroll genom styrning från förarsätet 
Dras tillbaka in i sätet då tändningen stängs av, betyder att det blir lättare att kliva ur 
bilen 
Bekväm bilfärd 
Installeras i fabrik vilket tar bort risken att felmontera produkten 
Styrs med befintlig pneumatikteknik 
Patentansökt system hindrar andra att ta efter idén 
 
Weakness 
Många delar 
Risk för läckage 
Elektricitetsberoende 
Svår att tvätta kudden 
Ingrepp i klädsel 
Ingrepp i stoppning 
Kräver internt utrymme i stolsrygg 
Vuxna kan inte använda produkten 
 
Oppertunities  
Komplement till den integrerade två stegs kudden.  
Kan även användas till äldre barn som inte sitter på kudde. 
Volvo blir det självklara valet för barnfamiljer när de ska köpa en bil. 
Volvo fortsätter sin produktlinje med integrerade barnsystem. 
 
Threats 
IP ses som en dyr produkt för konsumenten och försäljning uteblir. 
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8 Projektbeskrivning av Inflatable Pillow IP 
Examensprojekt 2006-2007 
 
1.0 Projektets omfång 
Projektet är ett examensarbete på 15 högskolepoäng på Utvecklingsingenjörsprogrammets 
tredje år vid Högskolan i Halmstad. Programmets vision är att arbeta från idé till färdig produkt 
vilket kommer att eftersträvas. Medlemmarna kommer att agera projektledare för projektet i 
samarbete med Volvo Personvagnar AB samt utomstående intressenter såsom övriga studenter 
och fokusgrupper.  
Arbetet kommer till största del att äga rum vid Högskolan i Halmstad men även på Volvo 
Personvagnar AB i Göteborg. 
Denna projektbeskrivning kommer att kompletteras med en utförlig projektplan innehållande: 
 
Bakgrund 
Syfte/Affärsidé 
Målsättning (Vision, huvudmål, delmål) 
Avgränsningar 
Kritiska faktorer (Krav, önskemål) 
Marknadens behov, potential 
Målgrupp 
Konkurrens 
Riskanalys 
Intressentanalys 
Tidsplan 
Budget 
 
Denna projektplan kommer att skrivas ihop under den närmaste veckan och vara klar 2006-10-
18 och kommer att ligga till grund för vårt arbete under projekttiden. Planen kommer även att 
utarbetas i samråd med handledare Joakim Tell samt huvudkontakt på Volvo Personvagnar AB, 
Anders Bell.  
 
2.0 Produktidé 
Att ge nybilsköpare möjligheten att beställa en förinstallerad sovkudde till baksätets yttre stolar 
som passar både barn/ungdomar och vuxna. 
 
3.0 Tidsbegränsningar 
Projektgruppens medlemmar, se Kontaktuppgifter, kommer att arbeta med projektet från 2006-
10-01 till 2007-05-30. 
 
4.0  Bakgrund 
Människor färdas mer och mer i bil och under längre färd i en personbil sover många i bilens 
baksäte, barn som vuxna. Ett normalt människohuvud väger ett par kilo och ofta hamnar just 
detta i en mycket påfrestande position vid insomning. Detta resulterar i nackont och en 
obekväm situation för den drabbade personen. Detta problem kan lösas genom att låta installera 
en integrerad sovkudde/stöd. 
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4.0  Produkten 
Produkten är ett nackstöd till båda yttre stolarna i baksätet. Kudden skall med en enkel 
handmanöver kunna användas för att passa samtliga kundsegment för Volvo Personvagnar AB. 
Den skall utvecklas som ett komplement till Volvos integrerade bälteskudde. 
 
 4.1 Produktfördelar 
Produkten tar bort eventuella brister i säkerhetssystemet då Volvo Personvagnar AB 
integrerade gardiner och sidokrockkuddar används samtidigt som att kuddar eller klädesplagg 
använd som huvudstöd mot sidobakrutorna. 
Produkten gör att man slipper vakna upp efter en lång bilfärd med nackont.  
Att produkten helt är integrerad i bilens interiör gör att man slipper förvara den någon 
annanstans i bilen. 
Integrationen medför även att den ej kan glömmas av hemma i garaget eller i hemmet.  
Produkten möter ett i dagsläget icke uppfyllt kundkrav. 
Möjligheten för Volvo Personvagnar AB att öka sitt utbud av produkter som bidrar till mer 
komfortabel bilfärd. 
Fortsätta Volvo Personvagnar AB´s koncept att vara en säkerhetstänkande biltillverkare för 
hela familjen.  
 
Kontaktuppgifter 
 
Utvecklingsingenjörer 
Pontus Håkansson 
 Margaretagatan 12, 302 50 Halmstad 
 070-220 14 85 
 pontus.hakansson@yahoo.se 
 
David Knutsson 
 Repslagaregatan 2B, 302 50 Halmstad 
 070-741 69 45 
 david@dnw.se 
 
Handledare Högskolan I Halmstad 
Joakim Tell, universitetslektor 
 035-167 468  
 070-765 81 67 
 joakim.tell@set.hh.se 
 
Handledare/kontaktperson Volvo Personvagnar AB 
Anders Bell  
 031-325 76 09 
 abell32@volvocars.com 

Bilaga SSP

12



 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

9 Brainstorming 1  
2006‐10‐18 
 
Sammankallande: David Knutsson, Pontus Håkansson 
Närvarande: Kristoffer Andersson, Martin Wennström, Magdalena Andersson, Amelie 
Fogelberg, Kristian Albertsson, Fredrik Lundin, Jonas Wilsby, U3 
 
Syftet var att få fram lösningar på vårt problem. Vi lämnade en kort förklaring av vårt 
problem och sedan fick våra inbjudna personer komma med förslag. Det uppkom flertalet 
nya vinklar på vårt problem och lösningar.  
Vårt problem är att få människor att sova/vila mer bekvämt i bilens baksäte, men det som 
gör att du somnar och sover är: 
‐ Är det tyst? 
‐ Är det bekvämt? 
‐ Vibrerar det? 
‐ Är det hårt? 
‐ Är det rätt temperatur? 
‐ Lyser solen dig rakt i ansiktet? 
 
Bälte för huvudet 
Idén kom upp och tanken är att den ska fungera som ett bälte, men för huvudet. Att den 
formar sig efter huvudet och ger med sig något precis som ett bilbälte.  
En idé var även att det i denna skulle finnas integrerat solskydd. 
 
Rullgardin 
Ett helt nytt spår som fångade vår uppmärksamhet och delades in i flera olika spår. Den 
kan dels spännas från sätet till taket, eller från taket och spännas fast i en krok i sätet. 
 
Ett skydd som avskärmar den personen som skall sova men erbjuder bara sovstöd åt ett 
håll. Gardinen kan även innehålla någon form av kudde som stöd för huvudet men också 
att axeln får stöd av gardinen. 
 
Stödbåge 
Att installera en ”Lisebergs” båge som sitter fast bakom nackkudden och fälls framåt när 
den behövs. 
 
Stolsinställningar 
Att låta hela stolen ändra lutning och att det blir mörkare och tystare. Ett helhetskoncept 
där man gör allt för att få personen i fråga att somna och sova gott. 
 
Separat nackstöd 
Att låta nackstödet vara separat men att det finne en specifik plats för kudden, exempelvis 
i framstolens baksida.  
 
Sidostöd 
Från nackkudden 
Detta skydd är tänkt att kunna fällas ner från nackstödet som sitter i bilen. Skyddet får 
inte vara hårt på änden när det är nedfällt då vid en eventuell krock så kommer huvudet 
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att flyga framåt för att sedan återgå till sitt ursprungliga läge. Kommer retardationen att 
då vara snett bakåt kommer huvudet att slå i stödet vilket kan ge upphov till större skada! 
 
Ner från taket 
Vinklas ner från taket när det behövs. Fungerar som ”Från nackkudden” 
 
Endast mindre öron på nackkudden 
Det kanske bara behövs mindre öron på kudden för stöd till huvudet? Detta skulle 
minimera antalet komponenter.  
 
Uppfällbart från mittsektionen 
Precis som armstödet som tas fram från mittenplatsen, men här fälls någonting upp som 
kan ge stöd åt huvudet. Kunna vila endast åt ett håll! 
 
Redan nere (en del av IC) 
Kan man integrera så att säkerhetsgardinen kan agera som en kudde, dvs. att den hela 
tiden är nere.  
 
Sovhjälp 
Finns det andra saker som kan hjälpa till. Såsom benbekvämligheter och dyl. 
 
Uppblåsbart stöd 
Från mittenstödet 
Ett stöd som finns integrerat i mittenstödet. Att man kan få en uppblåsbar ”barbapappa” 
som kommer upp från det nedfällda armstödet. Genom detta är det bara möjligt att 
använda 2 sittplatser bak. Du kan bara luta dig åt ett håll. 
 
Från nackkudden 
Att låta installera en uppblåsbar sovkudde som enkelt och snabbt kan vecklas ut ur ett 
fack strax under det befintliga nackstödet. Detta kan sedan stoppas tillbaka när luften har 
tömts. Detta kan göras genom att trycka på en liten knapp som låter en ventil snabbt blåsa 
upp kudden. 
 
Bälteskuddar 
Att integrera kuddar i bältet så att de åker upp när man önskar från små fack i bältet.  
 
Axel/huvudstöd 
Att låta hela mittsektionen åka fram en bit vilket automatiskt skulle leda till att axeln 
skulle kunna få ett skydd och att däri även se till att huvudet skulle kunna få skydd. 
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10 Brainstorming 2 
2006‐10‐30 
Sammankallande: David Knutsson, Pontus Håkansson 
Närvarande: Sanna Bengtsson, Carin Carlsson, Christoffer Johansson, Jonas Löfgren, Robin 
Tjäder, Yeanette Johlin, Lisa Sandelin, Bio2 
 
Syftet var att få fram lösningar på vårt problem. Vi lämnade en kort förklaring av vårt 
problem och sedan fick våra inbjudna personer komma med förslag. Det uppkom flertalet 
nya vinklar på vårt problem och lösningar.  
Nya tankar som uppkom 
 
Saker som gör resan mer behaglig 
Massage i stolen 
 
Hörlurar med separat ljudinställning 
Sömngas 
Fotstöd 
 
Säteslutning 
Öka lutningen på sätet för att få en bättre komfort.  
Ett bättre justerbart svankstöd. 
Att kunna sänka sittdynan. Motsatsen till den integrerade bälteskudden. 
 
Extern kudde 
Förvara 2 alt. 3 stycken separata nackkuddar i det nedfällda mittenarmstödet. (Kan dock 
ej appliceras på alla modeller, då inte alla har ett mittarmstöd.) Men att ha utsatta fack för 
detta. 
 
Säkerhet 
Att när bilen detekterar att en krock kommer och IC åker ut kommer IP automatiskt att 
åka in.  
 
Gardin 
Säte till säte – Att dra en gardin som fästes bak vilket ska ge stöd åt huvudet. 
 
Bygel för hela huvudet 
Se till att människor kan somna framåtlutande.  
 
Integrerat sidorygg, nackstöd 
Precis som att fälla fram den integrerade bilbälteskudden kan man med ett lätt 
knapptryck plocka ett långt stöd. 
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11 Brainstorming 3- Idécirkulering 
2006‐10‐31 
 
Sammankallande: David Knutsson, Pontus Håkansson 
Närvarande: Maskiningenjörer M3D, Thomas Andersson, Marcus Niklasson, Frida 
Andersson, Emelie Garancz, Johan Bornander. M3 

Bilaga SSP

16



 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

12 E F I med Inflatable Pillow (IP) 
Egenskap  Fördel  Innebörd 
Finns alltid till hands  Behöver inte stanna bilen vid 

framtagning 
Kan inte glömmas hemma 

Tidsbesparing 

Integrerad  Följer VCC designspråk 
 
Får poäng i EuroNCap 

Igenkännlig  
 
Försäljningsfördelar 

Inte i vägen då det inte 
används 

Inget störande moment 
 
Mer utrymme i bilen 

Smidigare bilfärd 
 
Packa mer last 

Lätt att använda/manövrera 
från baksätet samt förarsätet 

Ger upphov till barnens lärande 
 
Skydd kan tas fram från 
förarsätet utan att föraren 
behöver släppa ratten helt. 
 
Kontroll över barnets säkerhet 

Roligare bilfärd 
 
 
Säkrare färd 
 
 
Barnet färdas säkert 

Kudde för huvudet  Bekvämare färd  Slipper nackont 
Vaknar utvilad 

Först på marknaden  Vägledande i bilbranschen 
 
Stärker VCC:s varumärke 

Säljer fler bilar 

Fabriksmonterad  Ingen eftermontering behövs 
 
Inga oklarheter om montering 
 
Engångskostnad för kund 
 
Fördel för eftermarknaden 

Tidsbesparande 
 
Säkrare åkning 
 
Billigare för konsument 
 
Beg. köparen slipper 
extra kostnader 

Pneumatisk teknik  Befintlig  Billig 
Unik för XC90  Optimal funktion 

 
 

Säkrare 
  
Inga oklarheter för 
användaren 

Fungerar som komplement 
till barnkudde 

Helhetslösning i bilen  Flerfunktionell oavsett 
ålder 
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13 Intressentanalys 
 
Genom att analysera och kartlägga projektets intressenter har projektledaren ett visst 
försprång eftersom han/hon vet vilka som påverkar och påverkas av projektet. Det är 
projektledarnas ansvar att se till att möta de olika intressenternas förväntningar med det 
mål som projektet ska resultera i.  
 
Nedan följer analys och kartläggning av de intressenter som mer eller mindre deltar i 
utvecklingen av det integrerade sidonackstödet.  
 
 
 
Olycksfallsstatistik 
Alternativa transportmedelstillverkare 
Slutkund 
Försäkringsbolag 
Media 
Handikappförbund 
Leverantörer 
Volvos produktion 
Marknadsförare/Säljare 
Högskolan i Halmstad/U‐programmet 
Konkurrenter (biltillverkare, 
nackstödstillverkare)  

Projektmedlemmar/Projektledare, Pontus 
och David 
Joakim Tell, Handledare 
Klasskamrater 
Säkerhetsorganisationer 
Anställda, avdelningen baksätesinteriör  
Volvos fokusgrupper 
Ergonomer/Sjukgymnaster 
Fokusgrupper 
Patent och mönsterskydd 
Anders Bell, Hans Carlund Volvo 
Volvo Personvagnar (ledningen m.fl.) 
Primäranvändare 
Sekundäranvändare 

Aktieägarna 
Miljöorganisationer 
Vägverket 
Examenskatalogen 
Stipendiejuryn (Sten Fåhrés minnesfond) 

Prototypverkstad 
ISO‐certifiering 
CE‐märkning 
Testgrupp 
Krocktestavdelningen 

 
Högt intresse, Hög påverkan 
Projektmedlemmar/Projektledare 
Allt som berör projektet går igenom Pontus och David. 
 
Joakim Tell, Handledare 
Fungerar som projektets styrgrupp och inspiratör genom övervakning av projektets 
framfart och stöd vid tyngre beslutsfattning.  
 
Klasskamrater 
Genom assistans vid brainstorming och snabb utvärdering av idéer fungerar 
klasskamraterna som en form av referensgrupp 
 

Intresse

Påverkan
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Säkerhetsorganisationer 
Här identifieras de regler och säkerhetsbestämmelser som är avgörande för delar av 
projektets avgränsningar. 
 
Anställda, avdelningen baksätesinteriör – Volvo 
Volvos anställda sitter på alla de externa kunskaper som projektgruppen måste lära sig 
för att ett komplett projektmål ska uppnås. De har som användare en ”intern” syn av det 
problem som projektet ämnar lösa. 
 
Volvos fokusgrupper 
Dessa har grundkunskaper inom användarområdet och kan generera goda tankar och 
idéer som kan gynna projektet. 
 
Ergonomer/Sjukgymnaster 
För att slutprodukten ska möta kundkrav och bli accepterad av marknaden krävs det att 
ergonomiska aspekter ses över. Projektet bör ta in kvalificerad kompetens inom detta 
område för att uppnå marknadsacceptans. 
 
Fokusgrupper 
Olika oförstörda/utomstående fokusgrupper bör tillsättas för att få en ett tankesätt som 
inte är begränsad de ex. ingenjörmässiga kunskaper. 
Studenter från andra program, blivande användare 
 
Patent och mönsterskydd 
Grundliga undersökningar efter befintliga patent‐ och mönsterskydd måste genomföras i 
ett tidigt skede för att projektet inte ska hindras eller avbrytas på grund av 
lösningsintrång. 
 
Anders Bell, Hans Carlund, Volvo 
Likt Joakim Tell agerar Anders Bell och Hans Carlund som en form av styrgrupp. De är 
projektets huvudkontakt till såväl projektets finansieringsunderlag som kompetenskälla. 
Man skulle även kunna se Bell och Carlund som projektets beskyddare d.v.s. projektägare. 
 
Volvo Personvagnar AB (ledningen m.fl.) 
De beslut som tas ifrån högre makter har i allra högsta grad påverkan på projektets 
fortlevnad.  
 
Primäranvändare 
Den person som direkt kommer att nyttja produkten i för dess huvudsyfte. 
 
Sekundäranvändare 
De personer som någon gång kommer i kontakt med produkten under dess livslängd. 
Exempelvis: bilförare, montör, tillverkare, servicepersonal, säljare, demontörer med flera. 
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Högt intresse, Låg påverkan 
 
Olycksfallsstatistik 
Information om nackskador och olycksfall kan nyttjas för att utveckla förebyggande av 
nackskador. 
 
Alternativa transportmedelstillverkare 
För att förhindra en begränsad applicering av en slutgiltig produkt bör vyn av 
appliceringsområdet vidgas. Exempelvis: buss‐, tåg‐ och flygplanstillverkare.  
 
Slutkund 
Den som till sist köper produkten. 
 
Försäkringsbolag 
Produkten får inte inskrida på försäkringsvillkor som sätts av bolagen. 
 
Media 
För ett stort försprång ut på marknaden krävs det att produkten både syns och hörs 
redan i utvecklingsstadiet. 
 
Handikappförbund 
Handikappsaspekter bör vägas in i projektet under projektutvecklingen för att inte 
utesluta en användargrupp som redan är begränsade. 
 
Leverantörer 
Det är en förutsättning att samarbete med blivande leverantörer påbörjas så tidigt som 
möjligt för att uppnå TQM. 
 
Volvos produktion 
För att underlätta montering och eventuell sammansättning av produkten bör kontakt 
med Volvos produktion hållas. 
 
Marknadsförare/Säljare 
I ett så tidig skede som möjligt bör försäljning av slutprodukten ligga med i tankarna. 
Detta för att kunna arbeta fram de unika säljpunkter som ska locka kunden till köp.  
 
Högskolan i Halmstad/Uprogrammet 
Både Utvecklingsingenjörsprogrammet och Högskolan i Halmstad representeras genom 
projektet.  
 
Konkurrenter (biltillverkare, nackstödstillverkare)  
Konkurrenterna bör hållas på rätt avstånd, för att kunna uppnå en konkurrentkraftig 
produkt. 
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Lågt intresse, Hög påverkan 
Prototypverkstad 
Vi prototypframtagning kommer samarbete med såväl Högskolans och Volvos 
prototypsverkstad att nyttjas. 
 
ISOcertifiering 
Certifieringsmöjligheter bör undersökas, även om certifieringsprocessen inte omfattas av 
nyproduktutvecklingsprojektet.  
 
CEmärkning 
Bör i första hand undersökas, underlag tas fram om tillfälle ges. 
 
Testgrupp 
För att få in utomstående aspekter på användandet av produkten bör testgruppen 
omfatta så många av det blivande sekundär‐ och primäranvändarna som möjligt. 
 
Krocktestavdelningen 
För att produkten slutligen ska kunna gå i produktion måste den genomgå en hel del 
krocktester.  
 
Lågt intresse, Låg påverkan 
Aktieägarna 
Kan finnas ett visst intresse om produkten får ett medialt positivt gehör. 
 
Miljöorganisationer m.fl. 
Orationella materialval och tillverkningsmetoder kan reta upp olika organisationer.  
 
Vägverket 
Bör kollas upp, så att de inte dyker upp riktlinjer och bestämmelser i efterhand. 
 
Examenskatalogen 
En välarbetad artikel i Utvecklingsingenjören kan ge en positiv kick till 
projektmedlemmarna.  
 
Stipendiejuryn (Sten Fåhrés minnesfond) 
Sten Fåhrés stipendiekriterier bör tas i beaktning vid förberedelserna av 
slutredovisningen.  
 
Riskanalys 
Identifiera (Brainstorming mm )  
Analysera (sannolikhet o påverkan) 
Prioritera (Välja ut de viktigaste) 
Kontrollera (förebygga) 
Identifiering 
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Krav 
Nya krav tillkommer 
Kraven är dåligt definierade 
Krav misstolkas och förbises 
 
Produkt 
Vissa funktioner är svåra att framställa 
Vissa delar behöver testas mer ingående för att fungera korrekt 
Användandet från kundes sida kan missförstås  
 
Tidsplanering 
En försening i en aktivitet påverkar hela projektets tid 
Tidsplanen är allt för optimistisk  
En pressad tidsplan minskar produktiviteten 
Nya aktiviteter kommer in i efterhand och spolierar den ursprungliga planeringen  
 
Projektorganisation/Kommunikation 
Viktiga beslut dröjer 
Kommunikationen mellan uppdragsgivare och projektgrupp fallerar 
Beslut tas som minskar produktiviteten 
Felaktiga beslut tas och momentet får tas om från början 
Stämningen mellan projektmedlemmarna är dålig 
Medlemmarna har inte rätt kompetens 
Medlemmarna besitter ungefär samma kunskap 
Nyckelpersoner lämnar projektet 
 
Utvecklingsmiljö 
Dålig arbetsmiljö 
Hjälpmedel finns inte tillgängliga i rätt tid 
Hjälpmedel beställs inte i rätt tid 
 
Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren sätter stopp för projektet 
Uppdragsgivaren kan inte bestämma sig 
Uppdragsgivaren dröjer med sitt beslut 
Uppdragsgivaren accepterar inte produkten, trots att den uppfyller kraven 
Underleverantör 
Underleverantören levererar inte i tid 
Underleverantörens kvalitet är lägre än väntat 
Underleverantören går i konkurs 
Omgivning (konkurrenter, substitut, restriktioner) 
Lagar och regler ändras till vår nackdel 
Konkurrenter kommer ut med en liknande produkt innan oss 
Kunden väljer ett substitut till vår produkt på grund av pris 
Nya konkurrenter dyker upp på liknande marknader 
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Konstruktion 
Kvaliteten uppfyller inte satta mål 
Produkten fungerar inte att på ett snyggt sätt integrera i en personbil 
Vissa konstruktionslösningar fungerar inte korrekt 
 
Vår process 
Uppföljningen av projektet är dålig 
Har för mycket byråkrati så ingenting blir gjort 
För mycket formaliteter 
För lite formaliteter 
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14 2stegs IBK 
Den nya tvåstegs integrerade barnbälteskudden kan ställas in i två olika höjder beroende 
på barnets storlek. Nu kan även mindre barn placeras högt så att de åker säkrare och 
bekvämare. Och när barnet växer 
kan säteshöjden justeras 
därefter. Detta optimerar 
bilbältets anliggning och bidrar – 
tillsammans med den inbyggda 
bälteskraftbegränsaren – till att 
minska påfrestningarna på 
barnets nacke och bröst. Och när 
barnbälteskuddarna inte behövs 
fälls de enkelt ned i baksätets 
sittdynor.  
Det övre läget är avsett för barn 
på 95–120 cm längd som väger 
mellan 15 och 25 kg, medan det 
lägre läget är avsett för barn på 
115 till 140 cm längd och en vikt mellan 22 och 36 kg.1 
 

                                                 
1 (www.volvocars.se – Nya Volvo V70) 
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15 Utveckling av säkerhet för barn i bil 
Vill Du låta ditt barn medverka till att framtidens bilar blir säkrare?  
Då skulle vi behöva Ditt barns hjälp. 
 
Vi är två studenter som studerar på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 
Nu gör vi vårt examensarbete där vi arbetar mot Volvo Personvagnar AB och deras kommande 
XC90 modell. 
Arbetet går ut på att förbättra säkerheten för barn i åldrarna 4‐12 år då de sitter framåtvända i 
baksätet på en personbil.  
 
Det vi önskar är att komma till ert barns skola fredagen den 9e februari med en bil och låta 
henne/honom sätta sig på en bälteskudde i baksätet. Bilen kommer aldrig komma i rullning utan 
stå helt still hela tiden. 
Stolen ert barn sitter i kommer vara måttgraderad och målet med denna undersökning är att vi 
skall få en bra bild hur långa barnen är i olika åldrar. Under hela tiden kommer personal från 
skolan att närvara. Det hela kommer att ta max 30 minuter.  
För att dokumentera detta önskar vi fotografera barnet sittandes i denna stol samt även filma och 
ställa några frågor. Dessa frågor handlar om hur barnet upplever att sitta på kudden. 
 
Detta material kommer sedan att presenteras för Volvo Personvagnar AB i Göteborg för deras 
utvecklingsavdelning samt finnas med i: 
en skriftlig rapport som kommer lämnas över till Volvo Personvagnar AB och Högskolan i 
Halmstad. 
presentationsmaterial för vårt projekt som internt kommer presenteras på Högskolan i Halmstad 
samt för slutliga redovisningen på Volvo Personvagnar AB.  
 
Vi tycker det vore jättekul om intresse fanns från Er och Ert barn så att vi tillsammans kan 
förbättra barnsäkerheten i kommande generations personbilar! 
Har ni frågor tveka inte att höra av er. 
 
Tack för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
David Knutsson, 070‐741 69 45Pontus Håkansson, 070‐220 14 85 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Härmed godkänner jag att mitt barn hjälper till att förbättra framtidens barnsäkerhet i 
personbilar. 
 
_________________________      _________________________ 
Barnets namn      Målsmans underskrift 
(Lämnas in senast fredagen den 9e februari) 
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16 Korrekta positioner 
(Källa, VCC, Autoliv) 
3 year 

 
6 year 

2nd step IBC: 
Current specification shows that the IBC 
is approx 130 mm above normal 
cushion in front end and 110 mm above 
in the rear end.  
 
Seat: rear‐most position 
2nd step IBC simulated 
 

 
Seat: rear‐most position 
Child cushion 
 

 
Seat: forwardmost position 
Child cushion 
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6 year 
Seat: rearmost position 
Child cushion and back rest 
 

 

3 year 
Seat: rearmost position 
Child cushion and back rest 
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17 Konceptlösningar 
Nackstöd 
Tanken var att installera ett integrerat sidostöd för barn 
och vuxna i det redan befintliga nackstödet i baksätet.  
Enligt CAD‐ bilden till höger är det tänkt att sidostödet 
skall finnas inuti nackstödet och sedan kunna fällas 
framåt genom en enkel manövrering. En fjäder gör att 
sidostödet kommer ut ur nackstödet likt en 
kulspetspenna. 
 
Fördelar 
Kräver inget extra utrymme. 
Kan installeras direkt i nackstödet vilket 
gör att ingen annan åverkan behövs på 
bilen.  

Nackdelar 
Nackstöden är små  
Den främre delen består av ett mjukt 
material medan den bakre som är mindre 
är byggt av ett poröst material.  

Slutsats 
Dessa nackdelar gav projektet insikt i att stödet som fås är alldeles för litet för vår 
målgrupp. Detta ledde till att denna idé inte var lämplig att förverkliga då VCC avser att i 
framtiden göra nackstöden ännu mindre baktill. 
 
Bolsters  
Denna idé grundar sig i att helt integrera produkten i den 
befintliga inredningen, i sidobolstern. Dessa skulle med ett 
enkelt knapptryck kunna förflyttas in och krama om barnet 
i fråga. På detta sättet stabiliseras barnet i stolen och kan 
inte falla ur sätet. Tekniken var att låta pneumatiska 
kuddar blåsas upp för att individuellt positionera det 
sittande barnet.  
Fördelar 
Kräver inget extra utrymme 
Syns inte när det inte används  
Kan styras elektriskt  

Nackdelar 
Passar bara mindre barn 
Går emot axeln och inte direkt mot 
huvudet 
Det mekaniska momentet blir en stor 
påfrestning på klädseln.  

Slutsats 
På grund av att produkten inte täcker in vår målgrupp 4‐12 år och dessutom att 
påfrestningarna blir för stora valdes detta koncept bort, efter utvärdering med VCC i 
Göteborg.  
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Uppblåsbara kuddar 
Tanken var att även täcka in vårt 
önskemål att produkten skulle passa 
vuxna. Konceptet grundade sig i två 
pneumatiskt uppblåsbara kuddar som 
kunde blåsas upp till antingen ett 
barnläge eller ett vuxenläge. På detta sätt 
positionera barn i förhållande till bältet 
samt låta vuxna passagerare resa mer 
bekvämt.  
 
Fördelar 
Kräver inget extra utrymme 
Syns inte när det inte används  
Kan styras elektriskt  
Använder sig av en billig teknik 
Täcker in barn och vuxna 

Nackdelar 
Stor omfattning 
Ostabil i vuxenläge 
Kräver en öppning i sätet  

 
Slutsats 
Efter diskussion med VCC framkom detta som den bästa lösningen med ett undantag. 
Projektet skall avgränsa sig till att bara titta vidare på barnläget då barnens säkerhet är 
av större betydelse än vuxnas komfort. Projekt SSP grundades på detta koncept och 
mottogs med förtjusning av VCC.   
 
Konceptteknik – Vakuum/Tryckluft 
Långt in i projektet fanns tekniken med vakuum med. En teknik som på ett enkelt sätt 
städade undan IP in i baksätet. Tryckluften blåste ut kudden och en vakuumejektor 
skapade ett sug som gjorde att kudden sögs tillbaka in i sätet. 
 
Fördelar 
Färre delar 
Enkel teknik 

Nackdelar 
Kräver absolut täthet 
Behöver minst 2 bar för att fungera 
 

Slutsats 
Då dagens teknik med luft i bilindustrin använder tryckluftspumpar på 0,2‐0,8 bar (enligt 
Kongsberg Automotive AB) utesluts helt vakuum som teknik för projektet. 
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Konceptteknik – Tryckluft/Vajer 
Att använda både pneumatik och en mekanisk lösning var ett koncept som uppkom efter 
att ovan koncept inte fungera. På detta sätt elimineras problemet med absolut täthet. 
Dessvärre ökar antalet delar men säkerheten ökas. Tanken är att tryckluften skall blåsa ut 
kuddarna och med hjälp av vajrar skall kuddarna dras tillbaka in i sätet igen.  
 
Fördelar 
Tillförlitlig 
Tillåter lite läckage  

Nackdelar 
Många delar 
Flera tekniker 
 

Slutsats 
Trots att flertalet delar behövs är tekniken tillförlitlig vilket är av stor vikt för projektet. 
Konceptet med att använda uppblåsbara kuddar för barn tillsammans med en blandning 
av tryckluft och vajrar kommer vara den optimala lösningen till konceptet inom 
projekttiden.  
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18 Resultat av nyhetsgranskning 
I den inledande nyhetsgranskningen som genomfördes i maj 2007 visade det sig att 
SPP/IP kunde krocka med sex stycken potentiella patent.  

US 6 206 470 (BRITAX)  
Visar en barnstol med integrerade sidostöd som kan flyttas mellan två fasta lägen, 
manuellt eller vid krock. Se första sidan med sammandrag samt sp.1, rad 35‐38. 

US 5 904 405 (Wu)  
Visar ett nackstöd med integrerade (fasta) sidostöd innefattande främre sektioner (25) 
som kan flyttas framåt vid krock. Se första sidan med sammandrag samt sp.2, rad 65‐sp.3, 
rad 18. 

US 2001/040401 (Lin)  
Visar ett nackstöd med integrerade sidostöd (kuddar) som kan vridas manuellt mellan ett 
inaktivt och ett aktivt läge. Se första sidan med sammandrag samt Fig.7‐8. 

US 6 805 403 (Buch)  
Visar en stol med integrerade sidostöd i nackstödet eller i stolens sidor, vilka stöd kan 
vridas manuellt mellan ett inaktivt och ett aktivt läge. Se första sidan med sammandrag 
samt Fig.11B‐12B, 15 och 16. 

WO 01/07287 (Morin)  
Visar ett nackstöd som kan vridas 180° kring en vertikal axel mellan ett "vaket läge" och 
ett "sovläge". Se sammandraget med figur. 

JP 2003312341 (TOYODA GOSEI)  
Visar en stol med en sidoairbag som har en dubbel funktion. Förutom sidokrockskydd kan 
anordningen användas för att underlätta in‐ och urstigning. Airbagen är integrerad i 
stolsidan där den är tom när sätet inte används. När sätet används kan airbagen blåsas 
upp delvis för att bilda ett sidostöd av önskad storlek (se C2, C3 i Fig.2), samt blåsas upp 
helt vid krock. En maskinöversatt text med figurer bifogas. Se para.0008‐0011; Fig.1‐2. 

Ovan nämnda patent visade sig inte påverka SSP/IP direkt men är ändå värda att nämna. 
Slutledning gjordes av Albihns AB Petter Sörsdahl. 
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INTEGRATED SLEEPING SUPPORT DEVICE FOR CAR SEATS 

TECHNICAL FIELD 

The present inventions relates to a sleeping support device for a passenger 

in a car seat, said seat comprising a seat portion and a backrest and is 

provided with safety belts. 5 

BACKGROUND ART 

When passengers sleep during car rides they often due to lack of a 

convenient support for the head slide down in the seat and sit in position 

which is un-safe with regards to the geometry of an applied safety belt. This 

is especially true for children. Due to lack of understanding or during sleep 10 

they often slide down to positions which are extremely dangerous in case of 

a car accident. 

In addition, due to its heavy weight the head is often fallen aside to an 

uncomfortable and dangerous position when the passenger is sleeping. 

When a child falls asleep in a conventional car seat it is very common that 15 

they fall out of the safety belts correct position. Even at low speed the 

consequences would be devastating.  

It exist products on the market which are intended to solve these problems. 

Earlier known products are however far from satisfactory. Separate child 

safety seat which are intended to be fastened in the ordinary car seat exist 20 

which when applied gives protection of the heads for small children up to 

about 3 years age. The problems with them are that they are in the way when 

they are not used and if they are not mounted they might be out reach when 

needed. An example of a product of this type is known from US 6 206 470 

B1.  25 

US 5 904 405 shows a head cushion with fixed side support for the head, 

which side supports extend in a direction transverse to the main head 

cushion. One obvious drawback is that the side supports are in the way when 
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the passenger enters and leaves the seat. A further serious drawback is that 

this solution is mainly useful for adults. 

It exist solution for very small children as mentioned above, i.e. separate 

child safety seat. For larger children above about three years age there exist 

in the prior art no head support device which prevents a sleeping child’s head 5 

from falling aside to an inconvenient and in case of an accident very 

dangerous position. 

There is therefore a great demand for a device which allows especially a 

child to sleep in a car seat with his head supported in a correct position and 

which device also is immediately accessible for use and out of the way when 10 

not in use.       

DISCLOSURE OF INVENTION 

The above mentioned problems have been eliminated by the present 

invention. 

The invention is mainly characterised in that at least two inflatable pillows are 15 

integrated in the backrest, in that each of said pillows before and after use is 

arranged in a compressed inactive position in a module located  within the 

backrest, in that first means is arranged to inflate the pillows to a use position 

with one pillow extending from a front-side of  the backrest on each side of 

the head of a passenger sitting in the seat in correct position in relation to the 20 

safety belts, in that after use of said pillows second means are arranged to 

draw back the pillows to said inactive position and third means is arranged to 

allow the air inside the pillows to escape when the pillows are drawn back 

from said use position to said inactive position, in that operating buttons are 

arranged to allow the driver and/or passenger to control said first, second 25 

and third means for bringing said pillows from inactive position to use position 

and vice versa. 
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An embodiment of the invention intended for children is characterized in that 

the device is combined with a seat cushion adapted in size to lift the child in 

correct position with regards to the seat belts. 

In a preferred modified embodiment said seat cushion is integrated in the 

seat. 5 

In a further modified embodiment said seat cushion can be arranged in at 

least two height position for adaptation to children in different size range. 

Another embodiment intended for children of age between about 4 to 12 

years is characterized in that the device is combined with a seat cushion 

adapted to children within a length range of about 100 to 135 cm and in that 10 

the length of the inflated pillows in the height direction of the backrest is at 

least about 20 cm.    

Further embodiments of the invention are included in the accompanying 

patent claims. 

BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS 15 

An embodiment of the invention will now be described, by way of example, 

with reference to the accompanying drawings, in which: 

Figure 1 is a perspective view of a back seat with the sleeping support device 

in accordance with the invention in an inactive position. 

Figure 2 shows the back seat in accordance with figure 1 with the sleeping 20 

support device in accordance with the invention in use position. 

Figure 3 shows the back seat in accordance with figure 2 and with the front of 

the backrest taken away for illustrative purpose to show details of device in 

accordance with the invention. 

Figure 4 is a schematic perspective view for illustrating details of a tread 25 

arrangement in the inflatable pillows. 
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Figures 5-8 illustrate by way of example a draw device for draw back the 

pillows via treads from use position to the inactive position.  

DESCRIPTION OF AN EMBODIMENT OF THE INVENTION 

The car seat 1 includes a seat portion 2, a backrest 3 and a head cushion 4. 

A conventional lock mechanism 5 for a safety belt is integrated in the car 5 

seat. The safety belts is of a normal well known type used today and is not 

shown in the drawings. 

The car seat includes a sleeping support device which is fully integrated in 

the backseat. Said sleeping support device includes inflatable pillows. In 

figure 1 the pillows are in a retracted inactive position totally inside the car 10 

seat, i.e. they are out the way when not used. In figure 1 two lids 6, 7, one on 

each side of the backrest, are shown schematically with dotted lines. When 

the pillows are inflated the lids will open for the expanding pillows. When the 

pillows have been drawn back from use position to inactive position within the 

backrest, the lids will automatically close for instance through the action of a 15 

spring (not shown). 

In figure 2 the pillows 8, 9 are shown in inflated use position, with one pillow 

extending from each side of the backrest. The purpose with the pillows is to 

support the head of a passenger sitting in the chair and prevent the head 

from falling aside to a position which is dangerous in case of a car incident.  20 

It is important for the proper function of the pillows that they in use position 

are adapted to the geometry of the safety belts, i.e. when the passenger is in 

correct position in relation to a fastened safety belt the head of the passenger 

should be supported from both sides. Critical for the proper function of the 

pillows 8, 9 is that at least the temples of the passengers head will be 25 

supported by the pillows. The pillows must therefore have a sufficient length 

L to fit passengers of different length. 
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The primary object of the present invention is to offer a safe sleeping support 

for children of age between about 4-12 years and with a length between 

about 100 to135 cm. For children of this size it is necessary to have child 

restraints for safe function of the seat belts.  

For children of said sizes the device in accordance with the invention is 5 

intended to be used together with seat cushions that lift the child in relation to 

the seat belts. It is important to raise the seating position of the child so that 

the adult seat belt lies properly across the chest and low across the pelvis of 

the child. In a preferred embodiment a seat cushion are integrated in the car 

seat and foldable from the seat to use position when needed. A specific 10 

integrated seat cushion is not described. Different solutions are possible and 

well known for a person skilled in the art. It is possible to use the sleeping 

support device in accordance with the invention in combination with separate 

seat cushions which are placed in the car seat. A separate seat cushion 41 is 

schematically indicated in figure 2. 15 

Tests have been performed to measure the height of the temples of children 

in the above mentioned size range above the car seat when respective child 

is placed in booster cushion of proper size in relation to safe belts. The result 

of the tests shows that the length L of the pillows should be at least about 20 

cm to fit all children within said range, i.e. so that the temples of the children 20 

always are covered by a part of the pillows. 

The device in accordance with the invention includes an air pump 10 which is 

controlled by signals activated through operating buttons (not shown), which 

are arranged in one set for the driver and in one further set for the 

passenger. The driver’s operating buttons may include a lock button 25 

arranged to inactivate the function of the passenger’s operating button. 

The air pump 10 delivers a pressure to the valve system 11 which delivers air 

pressure via the conduits 12, 13 for inflating the pillows 8 and 9 from their 

inactive position to fully extended, in use position. The valve system can be 
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constructed in different ways with conventional pneumatic means. It may for 

instance include solenoid valves. 

In a preferred embodiment, and in particular for pillows intended for children 

in the above mentioned range, i.e. of an age between about 4 to12 years, the 

sleeping support device in accordance with the invention is arranged such 5 

that the pillows can only have two different position either retracted within 

modules within the backrest or in a fixed inflated size. This is important in 

order to avoid that the cushion are inflated to an improper size which gives 

inadequate support for the head of the user. 

A further air conduit 14 is arranged between the valve system and a draw 10 

device 15, which is arranged to draw the pillows from use position to 

retracted inactive position via treads running in tubes. The function of the 

draw device will be further explained below. 

The pillows are in when in inactive position fully retracted within modules 40 

which are integrated within the backrest of car seat behind the lid 6 and 7.  15 

In figure 4 the pillow 8 is schematically shown in its inflated use position. A 

cord 18 is with one of its end connected to the draw device 15. Within the 

pillow the cord 18 is divided in three cord parts 19, 20 and 21. The ends of 

the cord parts are connected to different points of the shell 22 of the pillow 8. 

The end of the cord part 19 is connected to a point of the shell at the upper 20 

end of the inflated shell. The end of the cord part 20 is connected to a point 

at the lower end of the inflated shell. The end of the cord part 21 is connected 

with a point at the front side 24 of the shell. The material of the shell must be 

tough and durable to withstand repeated use under several years. The 

material of the can for instance be polyurethane. 25 

When the cord 18 is drawn by the draw device through the tube 16 in 

direction of the arrow in figure 4 the cord parts 19, 20 and 21 will draw the 

pillow from its use position back to its inactive position within the module 17. 

When the driver or passenger press an operating button, marked for instance 
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as “Pillows down” the draw device is activated and the air is evacuated from 

the pillows via the valve system 11. 

The draw device 15 includes an airtight box 30 inside which a bellow 31 is 

arranged. The cords 18 from respective pillows run through the tubes 16 and 

17. The ends of the cords 18 are fastened at the lowest fold 32 of the bellows 5 

and runs freely through the rest of the folds of the bellows. 

When the pillows 8 and 9 are in inflated use position the air in the bellows is 

evacuated and the bellow is in the position as shown in figure 5.  

For bringing the pillows back to its retracted position within the backseat the 

driver or passenger press an operating button which activates the air pump 10 

10 and controls the valve system so that air pressure is delivered via the 

conduit 14 to the bellows and the air inside the pillows is evacuated. When 

the bellows is inflated it expands downwards in the direction of the arrows in 

figure 5 to its fully extended state which is shown in figure 6. The cords 18 

are at the same time drawn downwards by the bellows and the pillows are 15 

drawn back to inactive position within the backrest as described in 

connection with figure 4. 

The present invention is not limited to the above described embodiment but 

various modifications are possible within the scope of the following claims. 

For instance can the sleeping support device include two pillows on each 20 

side of the backrest arranged in different modules within the backrest, which 

modules are arranged on different height above the seat portion. The lower 

pair of pillows is intended for children and the upper pair of pillows for adults. 

The sleeping support device may be connected to the ignition switch and/or 

to a seat belt sensor in order to automatically draw the pillows to inactive 25 

position within the backrest when the engine is turned off and/or when the 

seat belt is unfastened. 
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CLAIMS 

1. A sleeping support device for a passenger in a car seat (1), said seat 

comprising a seat portion (2)  and a backrest (3) and is provided with 

seat belts,  c h a r a c t e r i z e d  i n  that at least two inflatable 5 

pillows (8,9) are integrated in the backrest (3), in that each of said 

pillows before and after use is arranged in a compressed inactive 

position in a module (40) located  within the backrest, in that first 

means is arranged to inflate the pillows to a use position with one 

pillow (8,9) extending from a front-side of  the backrest on each side 10 

of the head of a passenger sitting in the seat in correct position in 

relation to the seat belts, in that after use of said pillows (8,9) second 

means are arranged to draw back the pillows to said inactive position 

and third means is arranged to allow the air inside the pillows to 

escape when the pillows are drawn back from said use position to 15 

said inactive position, in that operating buttons are arranged to allow 

the driver and/or passenger to control said first, second and third 

means for bringing said pillows from inactive position to use position 

and vice versa.  

2. A sleeping support device in accordance with claim 1 and intended 20 

for children,  c h a r a c t e r i z e d  i n that the device is combined 

with a seat cushion (41) adapted in size to lift the child in correct 

position with regards to the seat belts. 

3. A sleeping support device in accordance with claim 2, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that said seat cushion (41) is integrated in 25 

the seat (1). 

4. A sleeping support device in accordance with claim 3, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that said seat cushion (41) can be 
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arranged in at least two height position for adaptation to children in 

different size range. 

5. A sleeping support device in accordance to any of claims 2-4, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that the device is combined with a seat 

cushion adapted to children within a length range of about 100 to 135 5 

cm and in that the length (L) of the inflated pillows in the height 

direction of the backrest is at least about 20 cm. 

6. A sleeping support device according to any of the preceding claims , 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that first means comprises an air pump 

(10) and a valve system (11). 10 

7. A sleeping support device according to claim 6, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that said valve system (11) includes 

solenoid valves. 

8. A sleeping support device according to claim 7, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n that  operating buttons are arranged both 15 

for the driver and for a passenger sitting in a seat provided with said 

pillows and in that the driver’s operating buttons includes a lock 

button arranged to inactivate the function of the passenger’s 

operating buttons. 

9. A sleeping support device according to any one of the preceding 20 

claims,  c h a r a c t e r i z e d  i n  that each pillows (8,9) in its 

compressed inactive position is arranged in separate modules (17) 

located in the backrest (2). 

10. A sleeping support device according to claim 1, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that a module (40) is arranged on each 25 

side of the backrest (2), in that each module comprises at least two 

pillows (7,8), which have different form, size and extension direction 

in use position for the adaptation to users of different size and which 
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are arranged to be inflated to use position independently and 

separately, in that said operating buttons includes buttons for 

choosing one of the separate pillows on each side of the backrest.   

11. A sleeping support device according to claim 1, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that the device comprises one module (40) 5 

for adults on each side of the backrest and also one module (40) for 

children on each side of the backrest (2). 

12. A sleeping support device according to claim 10, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that said modules (40) includes at least 

one pillow for children and at least one pillow for adults. 10 

13. A sleeping support device according to claim 11 or 12, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  said operating buttons comprises separate 

buttons for an adult and for a child. 

14. A sleeping support device according to any one of the preceding   

claims,  c h a r a c t e r i z e d  i n  that said module(s) are arranged in 15 

the backrest inside a lid (6,7).  

15. A sleeping support device according to any of the preceding claims, 

 c h a r a c t e r i z e d  i n  that the shell (22) of the inflatable pillows 

(8,9) includes a layer of plastic, such as polyurethane. 

16. A sleeping support device according to any of the preceding claims, 20 

 c h a r a c t e r i z e d  i n that said second means includes cords 

(18), treads or bands and a draw device (31), which cords, threads or 

bands are connected between several different points of the shell 

(22), inside each pillow shell, and the draw device.

Bilaga SSP

41



2007-05-11 
204171 SON 

11 

 

ABSTRACT 

A sleeping support device for a passenger in a car seat (1) comprising two 

inflatable pillows (8,9) integrated in the backrest (3).  The pillows are 

arranged in a compressed inactive position in modules (40) located within the 5 

backrest. First means is arranged to inflate the pillows to a use position with 

one pillow (8,9) extending from  the backrest on each side of the head of a 

passenger sitting in correct position in relation to the seat belts. That after 

use of said pillows (8,9) second means are arranged to draw back the pillows 

to said inactive position, Operating buttons are arranged to allow the driver 10 

and/or passenger to control said first and second means for bringing said 

pillows from inactive position to use position and vice versa.  

Publication figure: Figure 2  
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20 Protokoll Projektmöte – Ytmaterial VCC 
Datum: 2007-03-30 
Tid: 14:00-15:00 
Plats: VCC 
Närvarande:  
Projekt Safe Sleeping Postition  (SSP) Volvo Personvagnar AB (VCC) 
David Knutsson  Barbro Lundborg, Ytmaterial 
Pontus Håkansson   Eva Kling, Ytmaterial 
   Hans Carlund, Baksäte   
 
 
Mötet hölls den fredagen den 30 Mars för att få igång arbetet med materialval till kuddarna så 
tidigt som möjligt. Då vi är i full fart med att utveckla formen på själva kudden vill i parallellt 
få fram ett material som klarar utsatta krav. Under mötet tog följande punkter upp: 
 

• IP måste klara ett cykeltest på 1000 timmar med varierande temperaturer och 
luftfuktighet. 

• Materialet i kudden måste ta hänsyn till allergier m.m. Om ytmaterialet är 
poröst/genomsläppligt finns det en risk att underliggande material eller beläggning 
påverkar huden. 

• Att klädseln blir skitig av externa bilbarnstolar är ytterligare ett argument till IPs fördel. 
• Vi skulle kunna ta kontakt med Textilhögskolan i Borås och Borgstena (tillv.) för att få 

hjälp med materialval. 
• Carlund skulle ta kontakt med Gert Andersén om vad de är för material i solskydd. Kan 

vara potentiellt att använda. Carlund återkommer i frågan. 
• Måste kudden vara tät? Nackdelen är att när man fyller på luft i kudden så hörs pumpen 

väldigt väl. I övrigt är möjligheterna med att arbeta med olika förmer stora om kudden 
sys ihop. Sömmarna måste placera ifrån huvudet i så fall.  

• Vi skulle behöva en form av ”pillow case”/pådragsskydd som är utbytbart och tvättbart. 
Valmöjligheterna för kund ökas och det ställs inte lika höga krav på styrktålighet om 
kudden är utbytbar. 

• Vi måste ta hänsyn till alla synliga delar av SP och eventuellt köra detta via Styling på 
VCC. 

• Lån av XC90 från VCC till UTEXPO ser mörk ut. Vi kommer att försöka fixa detta vi 
Rejmes Bil i Halmstad. 

• Inget nytt om eventuell satsning mot konceptbil eller hur det ligger till med 
patentarbetet. Det hela ligger på Anders bord. 

 
Summerar man mötet så kommer vi fram till att det är ett examensarbete för sig att välja/ta 
fram ett material för produktion av IP. Det ligger inte inom ramarna för vårt arbete att ta fram 
ett nytt material för kuddarna. Fram till sommaren kommer all kraft läggas på att ta fram en 
prototyp som fungerar så det ser bra ut. Inga cykeltester och materialframtagningar prioriteras 
därför för tillfället. Vi kommer att lägga en grund för eventuellt fortsatt arbete, men 
primärmålet är nu att ta fram och presentera en produkt som VCC kan satsa på till 100% 
 
Mötet följs upp med kontakt med Barbro angående vilket material det är till dagens 
bilbarnstolar samt kontakt till denna leverantör. Vi kommer även att boka in ett möte med 
Anders och Hans för att identifiera projektets milstolpar och avgränsa oss för att få klar detta i 
tid. 
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21 Protokoll från EuroNCAP 
- Telefonmöte med Claes Tingvall Vägverket 
 
Datum: 2006-11-29, kl 16.00-16.45 
 
Claes Tingvall är ordförande för EuroNCap samt Trafiksäkerhetsansvarig för Vägverket. För 
att förankra projektet högre upp än hos VCC kontaktades Tingvall för att få hans syn på 
projektet samt att höra vad han tycker om barnsäkerheten i dagens bilar. 
 
Vid en lätt presentation av projektet och programmet framkom lovord angående 
Utvecklingsingenjörsprogrammet.  
Han började samtalet med att hårt kritisera VCC samt övriga biltillverkare för deras 
undermåliga barnsäkerhet, framförallt i baksätet. Idag utsätts människor som färdas i 
personbilar för högre påfrestningar i takt med att bilarna blir mer vridstyva. Detta kompenserar 
tillverkarna med att installera olika modeller av krockkuddar, men då framförallt för vuxna. 
Med detta vill Tingvall mena att i takt med att bilarna kan pressas hårdare följer inte 
barnsäkerheten med.  
 
Baksätetsbälten 
Bältet i baksätet är idag inte avsett för varken barn i bakåt-, eller framåtvända bilbarnstolar. 
Dessutom är det undermåligt även för de lite äldre barn över 3 år som sitter framåtvända i en 
bilkudde. Tingvall kommenterade detta enligt följande: 
”- Det borde finnas ett barnläge för bältet i baksätet”. Med denna kommentar tog han samtalet 
vidare in på hur bristande fastsättning är för dagens barnstolar.  
Han menar att dagens barnstolar inte sätts fast på bästa sätt och att VCC inte har tillverkat en 
bra fastsättning sedan den första kom på slutet av 1960-talet. Det har bara gått utför, enligt 
Tingvall.  
 
Barnstolar 
”- Varför skall barnstolar vara konstruerade så att man kan flytta dem från olika bilar. Från 
exempelvis en Volvo XC90 till en VW Polo, och se till att de passar perfekt i båda bilar. Detta 
görs inte på exempelvis takräcken eller fälgar utan endast på barnstolar. Varför görs inte detta 
på de produkterna? Jo för att de skall passa optimalt”, fortsatte Tingvall som tyckte det var 
självklart att biltillverkarna istället för att lägga ner en massa pengar på att lösa krångliga 
fastsättningsanordningar göra en ordentlig fastsättning för respektive bil eller modellserie. Idag 
finns en standard som kallas för ISO- fix men även denna kritiserade Tingvall, fastän han var 
en av de som satt med i gruppen för att ta fram just denna standard.  
 
Idag köper familjer en Volvo med köper inte deras barnstolar. Enligt Tingvall berodde detta 
helt och hållet på att de var alldeles för stora och dyra. Konkurrenter tillika projektets 
substitutprodukter kommer istället från exempelvis Britax.  
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Fördelar för projektet och framtiden 
 
Ny policy för Vägverket 
Från och med januari 2007 kommer alla nya tjänstebilar som köps in till Vägverket att utrustas 
med samtliga integrerade barnskydd som biltillverkaren erhåller. Bakgrunden till detta är att, 
enligt uppgift från Tingvall, större delen av alla nybilar som säljs säljs till familjer utan barn. 
De köper gärna en tre år gammal tjänstebil, och då kommer Vägverket gå i spetsen för att ha 
det i sina tjänstebilar vilket då gynnar begagnatmarknaden.  
 
Poäng hos EuroNCap för integrerade skydd 
Idag testas alla bilar med två krocktester för barn i åldrarna 1,5 samt 3 år och därefter skrivs ett 
protokoll på detta och därefter sätts poäng. I framtiden önskar Tingvall att EuroNCap skulle 
sätta poäng och stjärnor på hur många integrerade skydd det finns i bilen för barn.  
”- Går någon biltillverkare i spetsen för integrerade skydd vore jag mer än tacksam”, säger en 
positiv Tingvall.  
 
Under mötet framkom även önskemålet att vuxna ska vila/sova bekvämare i baksätet. Han 
kände direkt igen sig då han ofta hamnade mot bilens ruta. 
 
Så kontentan av mötet var om han såg en potential med projekt SSP? Han svarade på frågan 
med endast tre ord ”Om det gör!”  
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22 Patentunderlag 
På engelska 

Patent basis 
Inflatable pillow 

 
 

 
Project 

- Safe Sleeping Position - 
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Background 
 
When falling asleep in a car, the seatbelts correct 
position is easily affected negative during a car 
journey. This could result in an instant safety 
reduction in a car crash. 
 
People travel more and more in cars and during a 
longer car journey people is sleeping in the 
backseat of the car, both children and adults. The 
head is often in an uncomfortable position when 
falling asleep which results in an unsuitable and 
uncomfortable position for the passenger. When 
a child falls asleep it’s very easy for them fall out 
of the seatbelts proper position. Even at the 
lowest speeds, the consequences from a car crash 
would be devastating.  
 
At the moment there are numerous of products 
which solves these problems in different ways. 
But when it comes to availability they all share 
the same weaknesses. A child is very 
unpredictable in many ways, especially whether 
their are going to fall asleep or not. This makes 
the need for availability of a product even 
greater. 
 
Today’s existing products fulfills their main 
purpose, but when they’re not in use the are in 
the way and when you need them the most their 
not within range. The conclusion is that the 
market has a need for an integrated product 
which is available when ever you need it.   
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2

3 

4 

Summary 
The Inflatable Pillow (IP), is based on two inflatable cushions (1) which is places in the 
backrest of a car. These are pneumatic operated with a button (4) which controls the inflatable 
pillows placed in the backrest (5). When the pillows are filled with air, they come out from the 
seat from the module (6). When they are fully inflated they provide comfortable support for the 
passenger and provide the support needed for an correct position in relations to the seatbelts 
when fallen asleep. The pillows are operated to suit both children and adults from a button 
placed in the side of the door. When IP is not in use the pillows are operated back into the seat. 
Because the IP is easily maneuvered it brings the possibility for children to use and adjust IP by 
their self.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – air pump, 2 -solenoids 

5

1 

6 
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Description 

1.1.1 Usage 
Both children and adults are given benefits through the products comfort- and safety abilities. 
IP is adjustable to provide optimal support for 4-12 year old children and adults.  
 
IP is fully integrated which means that it’s: 

• not in the way, when not used. 
• always within reach when needed. 
• in line with the interior-design 
• easy to use. 
 

Both the backseat passenger and the driver can control IP though the product is operated 
thorough strategic placed buttons. Through an easy push of a button a pillow appears on each 
side of the seat and is adjustable to suit the user perfectly. Because of the easy maneuver a 
child can use IP by their self. Such a benefit often leads to a degree of self-fulfillment for the 
child and makes it both fun and interesting to ride safe. An awareness of car safety can be 
brought up in an early stage for the child. Because of the opportunity to operate the pillows 
from the driver’s position, you don’t have to stop the car in order to apply a safe sleeping 
position for your child.     

1.1.2 Installation 
IP will be developed as an option and thereby assembled at the Lear Corporation factory. IP 
consists of a module system with three different parts; the pocket that contains the pillow (the 
main part) (6), solenoid valves (2) and the air pump (3). The main part can easily be assembled 
on frame of the seat and the other part should be placed under the seat where they won’t affect 
the seat comfort.  

1.1.3 Technical course of event  
1. Through a push of a button a signal is sent to the air pump. 
2. The pump delivers a pressure to the solenoid valves. 
3. Regarding the choice of the pillows size and placement different pressure is put on the 

pillows in the main module. 
4. A pocket in the main module opens and makes way for the pillow to the outer seat. 
5. The pillow appears out of the seat. 
6. After usage the air is sucked out of the pillows and they are withdrawn back into the 

main module. 
7. The module pocket is closed and IP is back in the seat.  
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1.2 Objective 
The goal with IP is to set a new standard for integrated child safety and give the passengers a 
comfortable support which results in a convenient car journey. At the time IP is developed as 
an option for Volvos new XC90 in 2009. The product will serve as a complement to Volvos 
integrated booster cushions. Hopefully you’ll soon be able to order IP to all of Volvos family 
cars. 
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23 Informationsfilm 
Informationsfilmen för projektet SSP och produkten IP togs fram i samarbete med en 
projektgrupp från högskolans Multimedia Designprogram. Filmen omfattar en 
filmatisering av dagens problem kopplat till projektets lösning. Dessutom ingick en mer 
ingående filmatisering och animering av produkten och dess händelseförlopp. Samarbetet 
inleddes under maj 2007 med nedan direktiv. 
 
Koncept SSP 
Ett samarbete mellan projektledare David Knutsson, U3 och Pontus Håkansson, U3 och 
projektmedlemmar från MMD kursen har bildats i och med påskrift av sekretessavtal.  
På grund av att projektet i dagsläget inte är färdigt kan den slutgiltiga produkten inte 
filmas. Därför får de bitar där produkten inte behövs filmas först. 
// Krav 
Filmen får max vara 2 minuter lång 
Den ska visa upp produktens fördelar enligt bifogad lista. 
Att vara i linje med Volvos designspråk o gärna följa deras övriga reklamfilmer, se 
www.volvocars.se     
 
// Önskemål 
Att ta fram en logotyp för IP, Integrated Pillow som kan användas i filmen. 
 
// Tidsplan 
17 april  En presentation om hur filmen ska göras se ut enligt av Er satt manus 

30 april  Avstämning  

10 maj  Filmens innehåll ska godkännas av Volvo Personvagnar AB 

13 maj  Filmen ska vara klar! 

15 maj  Filmen visas på U3 redovisning i Malcussalen 

16 maj  Eventuell modifikation 

31 maj  Filmen visas på UTEXPO 

// Behov 

En Volvo XC90, den hjälper vi er att boka in av Rejmes Bil 
Familjemedlemmar i bestämda åldrar, här kan vi hjälpas åt men vi ser gärna att Ni ordnar 
detta. Kamerautrustning och övriga program står Ni för 
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24 Protokoll Inledande möte VCC 
Datum: 2006-09-14 
Tid: 15:30 – 17:00  
Plats: VCC i Gbg 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  

Anders Bell, VCC  Hans Carlund, VCC 
 
 

Rundtur 
Vi anlände till VCC och fick en lätt visning av hur VCC arbetade och i vilka lokaler man 
satt i. Anders Bell träffade vi som tidigare gått på U- programmet och numera är gruppchef 
på baksäten.  
 
Intresse finns 
Hans Carlund arbetade i Bells grupp och bägge samtyckte om att ett problem fanns och de 
visade intresse. De såg syftet med produkten och en marknad för densamma. Ett flertal 
regler och lagar måste följas om projektet skall genomföras. 
 
Komplement till barnstol 
Vi erhöll information om att VCC gärna ser vår produkt som ett komplement till deras 
integrerade barnstolar. 
 
Arvode 
Vi diskuterade ett arvode på runt 16000:-/person och frågan om milersättning skall vidare 
diskuteras om det blir aktuellt. 
 
Möjlighet att arbeta på VCC 
Det finns en möjlighet om vi så önskar att arbeta 1-2 dar i månaden uppe hos VCC. 
 
Projektbeskrivning 
Vi skall snarast om vi väljer att arbeta mot VCC skicka en projektbeskrivning.  
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25 Protokoll Projektmöte VCC 
Datum: 2006-11-03 
Tid: 15:30 – 17:00  
Plats: VCC i Gbg 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  

Anders Bell, VCC  Hans Carlund, VCC 
Sven Elbring, VCC 

 
Mötet öppnas 
Ersättning 

Vi kommer erhålla efter påskrivit kontrakt en ersättning á 1400:-/poäng x 16 poäng, 
22 400:-/pers. 
Reseersättning samt telefonersättning skall undersökas 

Dokumentation 
I all dokumentation skall VCC användas inte Volvo, samt förkortningar för 
exempelvis Integrerad barnkudde =IBK. 
Vi erhöll ECE-R17, EU´s lagkrav på hur nackskydd och baksätet skall konstrueras 
samt VCC egna krav på detta.. 

Produkten/Projektet 
Produkten skall vara ett tillval och inte ett tillbehör. 
Projektet skall riktas mot nya Volvo XC90 som kommer ut 2009. 
De har precis haft ett möte med Claes Tingvall, ordförande på EuroNCap och 
trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket, ang. VCC barnsäkerhet i baksätet. Vi skall 
kontakta honom. 

Konkurrenter 
Deras huvudkonkurrenter globalt är BMW, Mercedez, Audi och Lexus. 

Livslängd på bilen 
Varje bil skall inte ha en livslängd längre än 7 år innan den ersätts.  

Stolar 
Vi beställde 2 st XC90 stolar som vi kan modellera med. f 

Mötet avslutas 
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26 Protokoll Projektmöte VCC 
Datum: 2007-01-19 
Tid: 09.00-11.00 
Plats: VCC, Gbg 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  

Anders Bell, VCC  Hans Carlund, VCC 
 

Mötet öppnas 
Lägesuppdatering 

Bakgrunden till projektet mottogs bra av VCC och vi var överens om att följa den 
satta projektetbakgrunden. 
Tidsplanen för våren skall följas och vi berättade om våra tankar om en XC90 på 
vår redovisning samt Utexpo, se mer om detta nedan. För att kunna implementera 
detta så måste vi vara ute i god tid.  

Lösningsförslag 
Uppblåsbara kuddar – Vald lösning 

Skall omedelbart jobbas vidare på för en patentsökning på denna del. Vi 
skall ta fram principskisser med text på vår tänkta lösning där 2 st kuddar 
ligger gömda i stolen. Att sedan i två steg först öppna stolen, för att sedan 
fylla en kudde som kommer ut ur sätet.  

Justerbara bolster – Stryks på grund av komplexitet. 
Rotationskuddar i nackstödet – Stryks på grund av oviss storlek för framtida 
modeller 

Frågor 
Material om YCC´s justerbara bolster? 

Behövs ej 
Prognosen för produkten, 30 000 enheter/år? 

Den rätta prognosen á 15000 bilar x 2/bil 
Tillverkningssätt för produkten? 

Avvaktar 
Vad får det kosta? 

Tänkbart försäljningspris 2-4000:-, men detta ser VCC inte som något 
problem 

Vad finns det för material att tillgå från VCC? 
Olika material finns att tillgå, detta skall vi även undersöka med 
Kongsberg som även levererar Pneumatiska komponenter. 

Pneumatiska komponenter/motorer? 
Kongsberg Automotive AB i Mullsjö, Alfmeier i Tyskland där vi troligen 
kommer jobba mot Kongsberg. 

Hur levereras stolarna/sätet till VCC från leverantör? 
Vi fick en genomgång på hur deras logistiska system på stolar såg ut, se 
separat dokument. XC90 stolarna levereras till monteringsbandet ståendes 
i rader.  

Hur får vi bäst insikt i hur vi tar hänsyn till montering? 
Avvakta 

Tillgång till en Volvo XC90 på Utexpo- mässan 31 maj-2 juni -07. 
En provvagn av en XC90 finns att tillgå där flera andra prototyper finns 
inkluderat. Bell skall undersöka detta närmare om dess vara eller icke 
vara till vår fördel.  

Övriga funderingar 
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Tillgång till VCC 
Inga problem. Passerkort skall Bell fixa till oss. 

Kontakt med berörda avdelningar (barnsäkerhet, tidigare konceptgrupper, 
testavdelning m.fl.) 

Vi kommer ha tillgång till deras Säkerhet och Ergonomiavdelning.  
Mötet avslutas 
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27 Protokoll Projekttelefonmöte VCC 
Datum: 2007-02-26 
Tid: 14:00-14.30 
Plats: Halmstad 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  

Anders Bell, VCC  Hans Carlund, VCC 
 

Mötet öppnas 
Patent 

Hans har kontaktat patentavdelningens Maria Nilsson och hon gav informationen att 
det bör vara på engelska. Detta skall vi under veckan göra här i Halmstad och skicka 
upp till VCC. 
Vi behöver inte avvakta på att få svar ang. Patentet, utan vi kör på. De kommer ha 
som mål att lägga in det i AnAqua, patentdatabasen för Ford Motor Company. 

Underleverantörer 
Kongsberg 

Kongsberg är ett företag som inte har råd att förlora VCC som kund vilket 
leder till att de har ett bra förtroende för företaget. Vi kan utan problem ta 
kontakt med dem och avslöja detaljer om projektet. Vi kanske även ska ha 
med Kongsbergs logotyp på framsidan av rapporten. 
Kontakt med Kongsberg skall tas snarast ang. bokning av ett möte med 
dem alt i Göteborg med VCC och KONG. 

Autoliv 
VCC är inte förtjusta i Autoliv då de inte har kommit överens ekonomiskt, 
vilket gjorde att Bell sade att han föredrog att ha Autoliv så långt bort som 
möjligt från projektet. 

Målet med projektet 
VCC mål med projektet är att de önskar en funktionsprototyp och huruvida det är 
möjligt att realisera industriellt. 

Övriga frågor 
Den integrerade 2-stegskudden skall undersökas vilka höjder den är i. Bell/Carlund 
skall undersöka detta och återkomma. 
 

ToDo 
 
DK/PH 

Skriva in patentansökan på engelska och skicka till VCC innan veckan är slut. 
Ta en kontakt med Kongsberg ang. mötestid 

VCC 
-  Ta reda på 2-stegskuddens höjder. 

Bilaga SSP

61



 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

28 Protokoll Projektworkshop KA 
Datum: 2007-03-21 
Tid: 09:00-11.30 
Plats: Kongberg Automotive 
Närvarande:  
Projekt Safe Sleeping Postition  (SSP) Kongsberg Automotive (KA) 
David Knutsson  Nino Gasic, Konstruktör 
Pontus Håkansson   Roger Josefsson, Manager 
   Peter Öberg, Projektledare Test & R & D 
   Jari Sarén, Designkonstruktör 
 
ToDo 

SSP KA 
Vecka 12 Skicka CAD underlag till KA Vecka 13 Skriva ut kuddinsats i 3D 
Vecka 12 Kuddens storlek & material Vecka 14 Fråga leverantör (KA U.K?) 

om vilka material som kan 
svetsas. Exempelvis 
befintliga kuddar. 

Vecka 12 Kolla klädsel med VCC Vecka 14 Testa med SSP 
Vecka 14 Testa med KA Vecka 14 Skicka iväg förslag till U.K? 
 

Kudden 
Utformning 
Kuddens utformning behöver absolut inte vara så stor som projektet tidigare anfört. 
Formen bör göras så att den tar så mycket stöd som möjligt från stolsryggen. 
Formen skall SSP (vem är SSP?) ta reda på och anpassa för satt målgrupp. 
Material 
Avstämning med VCC snarast om vilket material som bör användas. Skall den vara 
anpassningsbar beroende på vilket tyg/skinn och färg som används. Idag används 
Velour i exempelvis VCC egna lösa nackkuddar. Om detta material går att 
plastsvetsa eller skall KA under vecka 13 ta reda på, av sin engelska leverantör. Om 
inte, vad kan vi använda istället med kraven att det skall vara skönt mot ansiktet, 
svetsbart och komprimerbart. 

Kuddinsats 
Placering 
Insatserna skall placeras i de båda ”hålen” på vardera sidan av nackskyddet i stolen, 
ovanför ramen. De skall inte placeras med några hårda delar framför ramen i stolen. 
Detta för att undvika att insatsen skall kännas av den sittande personen.  
Storlek 
Insatsen där kudden skall fästas i för att kunna blåsas ut skall dimensioneras utefter 
hur stor kudden bör vara samt vilket material det är. Detta då olika material vecklar 
ihop sig olika mycket. En CAD- ritning skall göras på lämplig storlek och SSP ska 
skicka denna till KA för att de under vecka 13 skall kunna skriva ut denna i 3 mm 
ABS plast i deras 3D-skrivare. Undersöka med VCC om det är ok att SPP lämnar 
över ritningarna på stolen till KA.  
Material 
Kan exempelvis vara i ABS- plast som ovan nämndes eller annan plastsort. Vidare 
undersökningen av detta skall göras med KA och VCC.  
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Kuddgången 
Placering 
Denna skall vara gången mellan kuddinsatsen och klädseln och placeras i anslutning 
till utgången på kuddinsatsen. 
Utformning 
Gången ska fungera som en riktare där kudden skall ut igenom, vilket gör att den 
skall bidra till enkelheten. 
Material 
Denna gång skall ligga i skumgummit och inte inverka på säkerheten i sätet vid en 
eventuell krock. För att en person inte skall skadas bör gångens material vara i 
någon form av gummi/TPE-plast eller i något slags tyg.  
Fastsättning i stolstyg 
Kan fästas i bakre delen av tyget i stolen, med exempelvis clips. Detta skulle betyda 
att ingen yta finns mellan gången och stolsryggen och därmed garantera säker väg 
ut för kudden ur stolen. 
 

Tekniken 
Pneumatik och/eller vakuum 
Pneumatiksystemet kvarstår på grund av att dagens trycksystem inte klarar av 
vakuum. Därför kommer troligen 1-2 pumpar användas till varje stol. Detta då 
XC90´s stolar är separata och inte ett helt baksäte. Om så förelåg skulle färre 
pumpar kunna användas.  
Trådar 
Tanken med att låta trådar gå igenom kudden är något som närvarande tyckte var 
det mest lämpade. I kudden låta svetsa fast en inutihängande kanal där tråden satt. 
En tråd som idag redan används till nackskydd är persienntråd vilket KA 
rekommenderade.  
Städning 
Att bygga in en U-formad konstruktion som med slangar låter tråden gå ner till 
nedre delen av sätet. I botten av U:et skall en bälg kunna placeras som när den 
trycksätts dra i båda trådarna och dra i kuddarna. Samtidigt som en signal ges till 
bottenventilen som trycksätter bälgarna skall den övre ventilen tömma luften i 
kuddarna.  
Placering 
Städningens mekanism bör placeras längre ner i stolen då de nya aktiva 
nackskydden som kommer, kommer att bygga mer inuti stolen, vilket minskar 
utrymmet avsevärt.  
 

ECU 
I rapporten inte nämna mer än funktionen på utrustningen samt kopplingen till att 
hur systemet skall vara kopplat till de olika funktionerna, som att bältet måste vara 
på för att kudden skall kunna användas.  
 

Övrigt 
Kongsberg Automotive´s logotyp skall vara med på all tryckmaterial som SSP 
släpper. 
Inget särskilt sekretessavtal mellan KA och SSP behövs då avtal föreligger mellan 
VCC och SSP. 
 

Need to Know 
I alla rapporter skall nackstöd betecknas som Nackskydd 
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SBR= Seat Belt Reminder 
ECU= Electrical Control Unit 
Systemet skall klara av -40 - +80 grader, vilket är ett krav från VCC 

 
Frågor 

Skall kudden endast ha ett läge eller skall det vara justerbart? Kolla med VCC. 
 

Fördelning 
SSP 

Skall ta fram kuddens storlek, hur stor insatsen och gången skall vara och 
vilka material som skall användas. 
Hålla den fortlöpande kontakten med VCC.  
 

KA 
Skall ta fram systemet med bälgar, ventiler och ECU. 
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29 Protokoll Projektworkshop – KA 
Datum: 2007-04-04 
Tid: 10:00-14:00 
Plats: KA, Mullsjö 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  
 
 
Under dagens träff i Mullsjö har vi diskuterat med KA om en ny lösning till vårt problem. 
Denna lösning kommer troligen att bli biligare och mindre komplicerad, men ur tidsaspekt kan 
det bli problem. 
 
Vi har även fått 2 st olika kuddinsatser i PVC plast som KA skrivit ut. Dessa har vi nu testat i 
sätet och ser att med hjälp av vår nya lucka i sätet det går att stabilisera kudden. 
 
SSP står i valet och kvalet mellan dessa två lösningar. Vilket som skall genomföras får 
bestämmas av VCC imorron.  
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30 Protokoll Projektmöte – VCC 
Datum: 2007-04-05 
Tid: 10:00-12:00 
Plats: VCC, GBG 
Närvarande: Pontus Håkansson, HH  David Knutsson, HH  

Anders Bell, VCC  Hans Carlund, VCC 
 

Lägestatus 
Vi går vidare med vår befintliga produkt och kommer att lägga den nya eventuella 
lösningen till handlingarna och kommer endast att bearbeta denna i form av framtidsarbete. 
Patent 
Patentavdelningen skall under vecka 15 undersöka om det finns någon liknande produkt på 
marknaden. Om inte skall ett patent vara inlagt senast den 10 maj. SSP förarbete till alla 
tryckmateriell skall sättas igång i slutet av v. 15 då klartecken skall ges. Patentet ligger till 
grund för vad vi får visa och var.  
Tidsplanen 
Den är tight och är beroende av KA och patentet.  
Bustest 
Kommer inte genomföras inom projektets tidsplan. Ett sidokrockstest kan genomföras av 
krockavdelningen men behöver en beställning av Bell. Denna avslogs men kan göras efter 
avsett projekttid. Istället skall Ann- Caroline Karlsson på krocksäkerhet intervjuas och få 
hennes uppskattning av vår produkt.  
Förväntat resultat 
Att få fram en fullständig funktionsprototyp. Projektet skall beskrivas som en ”Advanced 
engineering”, ”Förberedande Utveckling” där vi skall utreda om konceptet fungerar och om 
det är möjligt att genomföra och vad den kommer att påverka i sin omgivning.  
Finns det tid önskas arbetsplaner på vad som behöver göras efter projekttiden för att 
förbättra det hela, samt vilka intressenter som behöver kontaktas. Detta skall göras. 
Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att få fram en funktionsprototyp och kommer inte att arbeta med att få 
fram olika säkerhetslösningar. 
CAD- ritningar  
Vi erhöll CAD ritningar på det vi behöver ha och för att underlätta vårt arbete fick vi en 
separat barnstol där vi kan använda de mått för kudden till vår egen lösning. 
Vi fick ytterligare en kontakt på VCC när det gäller CAD och eventuella bilbälten 
Reseersättning 
Dessvärre kommer ingen annan ersättning än den redan bestämda för varje högskolepoäng 
att erhållas. Därför skall vi försöka genomföra så mycket som möjligt per telefon och mail. 
Hittills har vi genomfört ett 10- tal resor för VCC räkning.  
Intervjuer med personer 
Det är inga problem att intervjua personer på VCC eller KA men citera endast Claes 
Tingvall i textform. Boka redan nu in ett datum för att filma VCC personal.  
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VCC närvaro på presentationen  
Beroende på datum och omständigheter kan Bell tänka sig att komma ner till Halmstad den 
15 maj.  
Rapportens uppbyggnad 
Det är inget speciellt som vi behöver tänka på förutom ovan noterat än att skriva en rapport 
för HH. Noteras skall göras att vi skall skriva med att VCC har beställt en förberedande 
utveckling. 
UTEXPO – material 
Vi får använda deras PR- avdelning för att skriva ut hårda affischer med våra produktbilder. 
Dessutom finns det hängande tygaffischer som vi kan låna utan problem.  
Konceptbilen 
Den har troligen lagts ner till förmån för en miljöbil, men detta skall undersökas ytterligare 
av Bell.  
Kostnad för produkt 
2 stegskudden för nya Volvo V70/XC70 kostar ut mot kund cirka 2500: -, och vi tror inte 
att vår produkt kommer att kosta så mycket mer. Vi skall undersöka mot KA vad de skall 
ha för produkterna och sedan ta det priset gånger 3.  
Överlämning till VCC 
Det duger med att vi redovisar för baksätesgruppen som sedan presenterar det hela för 
Produktplanering som tar beslutet om att fortsätta med idéen. Men om det fungerar 
tidsmässigt så vore det bra om alla inblandade parter fanns med vid en presentation.  
Projektet kommer inte fortsättas förrän 2008 pågrund av budgeten för 2007.  
Övrigt 
Ett bilbälte är 48 mm bred och 1,25 mm tjockt.  
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Insats, Höger

1(1)A−001

A−001 07−05−02PH 1:2

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

Infästning för kudden

Clickfunktion på infäsningsringen 
för att enkelt kunna kometa på kudden

Hål för montering av snabbkoppling 
för genomföring av draglinan

Hål för möntering av snabbkoppling 
för matning av tryckluft
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PH 1:2

Insats, Vänster

1(1)A−002

07−05−02A−002

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

Infästning för kudden

Hål för montering av snabbkoppling 
för genomföring av draglinan

Hål för möntering av snabbkoppling 
för matning av tryckluft

Clickfunktion på infäsningsringen 
för att enkelt kunna kometa på kudden
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PH 1:207−05−02A−003

Lucka, front och bakstycke

1(1)A−003

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

A

A

A−A
Skala: 2:1

Clickfunktion mellan bakstucket 
och fronten vilket underlättar 
montering i sätestyget
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PH 1:207−05−02A−001

Styrlåda för draganordning

1(1)A−004

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

Öron för montering 
i ryggstödet

Infästning för snabbkoppling 
för genomföring av draglina
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PH 1:2
Draganordningen

1(1)A−005

07−05−02A−005

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

Hål för genomföring av draglinorna

Infästningspunkter för draglinorna

Tom bälgUppblåst bälg
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PH 1:2

1(1)A−006

07−05−02A−006

Sammanställningsritning

Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av − datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

Luftpump
Ventiler och styrenhet

Insatserna

Styrslang för 
draglinorna

Slang för till− 
och frånluft 
till draganordningen

Slang för matningsluft 
till ventilerna

Slangar för till− och 
frånluft till kuddarna

Styrlåda för 
draganordningen
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Weld

3

2

2 Del 2 Inner_wing_section
3 Del 3 Inner_sleep_section
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Scale:  1:2

Weld

Scale:  1:3

1

2

3

1 Del 1 Outer_wing_section
2 Del 2 Inner_wing_section
3 Del 3 Inner_sleep_section

OBS! Svetsa endast ihop Del 1 och Del 2 OBS!
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Scale:  1:2

Weld

4
3

2

1

1 Del 1 Outer_wing_section
2 Del 2 Inner_wing_section
3 Del 3 Inner_sleep_section
4 Del 4 Outer_sleep_section

Scale:  1:3
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Del 1
Scale:  1:2
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