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Tidsplan  
 

 



BILAGA 2 
Komfortmodulen 
 
 
Komfortmodulen är idag endast anpassad till Volvo lastbilar utrustade med sovplats. Vid 
montering tar man bort originalmadrassen och översängen och skruvar sedan fast mo-
dulen på undersängens plywoodskiva. Observera att sängen måste vara i uppfällt läge 
under körning, detta för att sängen är för bred, vilket gör att den kommer i konflikt med 
stolarna. Den inkluderade vattenpumpen och el-sängen går på 24 volts elsystem. 
 
Komfortmodulen innehåller: 
 

 Elektriskt justerbar säng 
 Förvaringsutrymmen 
 Handfat med rinnande vatten 
 Pappershanddukshållare 
 Papperskorg 
 PC-hållare 
 Justerbart bord 
 Utdragbar förvaringslåda 

 
 Komfortmodulen med elektriskt justerbar säng 

 
Elektriskt justerbar säng  
 
Sängmodulen är elektriskt justerbar, där ryggstödet och benstödet anpassas till önskad 
sitt- och liggställning. Sängen är indelad i tre zoner för anpassning till kroppen, där man 
kan justera den mittersta zonen efter önskad mjukhet.  
 
Handfat med rinnande vatten 
 
Handfatet med rinnande vatten nås enkelt genom 
att vika upp sängen mot väggen. Vid handfatet 
sitter en pappershållare samt en papperskorg.
 

 Handfat med rinnande vatten 

Justerbart bord 
 
I sektionen under sängen finns ett stort extra för-
varingsutrymme. Framtill finns ytterligare en låda, 
hållare för en drickflaska och ett flyttbart bord som 
har fäste för en bärbar dator.  

 Justerbart bord 

 



BILAGA 3 
  
Frågeformulär om Komfortmodulen och boendemiljön i lastbilshytt 
 

 
Detta frågeformulär visar ett exempel på de frågor som skickades ut till ett av 
marknadssegmenten 
 
 
1. Finns det en marknad för den här modulen (innehållande elektrisk säng, handfat, 

rinnande vatten och extraförvaring)? 
 

2. Finns det en marknad för de enskilda delarna som ingår i modulen (elektrisk 
säng, handfat eller extraförvaring)? 

 
3. Vilken av delarna skulle tas emot mest positivt av dessa tre? Varför? 

 
4. Finns det ytterliggare en del som bör ingå i den här modulen, eller bytas ut mot 

någon annan? 
 
5. Hur vill chaufförerna disponera utrymmet bakom förarstolen? 

 
6. Kan en köksmodul (innehållande mikro, kaffekokare, förvaring) eller liknande 

vara intressant att montera där den övre sängen finns idag? 
 
7. Ungefär hur stor volym av den här modulen eller delar av modulen skulle ni 

kunna sälja per år? 
 

8. Vad ser du som positivt/negativt med den här modulen som helhet? 
 
9. Vad ser du som positivt/negativt med de olika delarna i modulen? 
 
10. Hur ser marknaden ut för den här typen av produkter i Sverige, Norden och öv-

riga Europa? 
 
11. Vilka krav kommer marknaden att ställa på boendemiljön i framtiden? 
 
12. Övriga önskemål i boendemiljön, utöver modulen? 
 
13. Hur mycket får sådan här typ av utrustning kosta? 



BILAGA 4 
 

Sammanställning av svar från de olika marknadssegmenten 
 
 
Ellbe   
 
Företaget arbetar främst med lastbilsinredning och installation av utrustning till lastbils-
hytter, men också klädsel och motivlackering. 
 
Ellbe tror att det finns en marknad för komfortmodulen. Det blir också allt viktigare med 
hög komfort i hytten och man är mer och mer villig att betala för det. I framtiden kommer 
det ställas allt högre krav på enkelhet, mer utrymme och större möjligheter att använda 
elektroniska apparater, så som mobil multimedia.  
 
Vad gäller extra förvaring, så finns det ett behov av det, eftersom den redan inbyggda 
förvaringen som finns som standard ofta inte räcker till. Utöver det som ingår i modulen 
skulle det vara intressant med förvaring av livsmedel samt mobil multimedia. Idag är det 
så att i stort sett alla chaufförer slänger in sina kläder och verktyg i en enda stor hög. 
 
Att installera en köksmodul i stället för den övre sängen skulle vara mycket intressant. 
Detta eftersom man ofta väljer att ta bort den övre sängen, då den kan vara svår att 
klättra upp i. 
 
Modulen är säljbar om den är lättmonterad och lätt att anpassa/klä in samt har ett bra 
pris. 
 
Det som verkar mindre bra med modulen som den ser ut idag är att man måste fälla upp 
sängen vid körning. Vad det gäller de olika delarna i modulen så kan handfatet upplevas 
som svårt att komma åt. Om inmontering av modulen medför att kylskåp och redan be-
fintliga förvaringsutrymmen under sängen (Scania R) försvinner, är det en stor nackdel. 
 
 
PeBe  
 
Företaget är återförsäljare av bil- och lastbilstillbehör, med bland annat mattor, belysning 
och klädsel i sortimentet. 
 
Den marknad som PeBe ser att modulen riktar sig till idag är Volvohandlarna i Norden. 
Den elektriskt styrda sängen är den mest intressanta delen av modulen. Den säljs idag 
redan av PeBe som extra tillbehör. Det är också den delen som PeBe tror skulle tas 
emot mest positivt av kunderna.  
 
Att montera en köksmodul istället för den övre sängen sågs som intressant. 
 
Önskemålen kring hur chaufförerna vill ha det i hytten är helt beroende på vilken chauf-
för man frågar. Men generellt så kommer kraven på boendemiljön i lastbilshytterna att 
öka. 
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Chaufförer 
 
Volvo, Dennis Gustavsson  
Internetadress: http://www.dgakeri.se/ Mobilnummer 0703-491022  
 
Ett problem som Dennis upplevde var att bältet låste sig onödigt lätt vid inbromsning el-
ler då hytten gungar till inför en korsning. Om han då ska lämna företräde i en  korsning, 
så är det ett störningsmoment att knöla sig ur bältet för att kunna se ut från sidorutan.  
 
Den nya Volvohytten känns ganska så trång invändigt, jämfört med de tidigare FH- 
modellerna. Förvaringsfacken som finns ovanför föraren är för små och gör hytten 
mindre luftig. Förvaringsskåpen bakom föraren har mikro i mitten och kyl där föraren 
sitter. Kanske att det skulle vara bra med en modul istället för ovansäng. 
 
Dennis anser att nedre sängen är lite helig att ha där den är. Ofta vill man kunna sätta 
ner fötterna när man vaknar, samtidigt som det är lättare att komma ur hytten, än från 
ovansängen, om det skulle hända något. Positivt är också att man kan se ut genom 
vindrutan. 
 
Den lösning som Klippan Safety har idag på komfortmodulen verkar vara något knölig att 
använda, detta eftersom sängen måste fällas upp när man ska komma åt förvaring, 
vatten med mera. Helst vill man inte behöva flytta på stolsinställningarna när sängen ska 
användas. Kommer man upp för högt med påbyggnaden blir det trångt till den övre 
sängen. Dennis kände inte till så många chaufförer som vill ha kontorsmodulen som 
Volvo har. Många han känner köper till det som de vill ha till hytten. 
 
 
Scania, Mats  
Börje Jönsson åkeri, Telefonnummer 042-29 50 70 
 
Mats kör en Scania 124 Topline-hytt, solo cabin. Den hytten blev inte så populär försälj-
ningsmässigt, på grund av att åkerierna menade på att de inte fanns någon eftermark-
nad för den typen av hytt. Mats menar att så inte var fallet, utan att hytten är mycket bra 
utformad för lång ensamkörning. Mats bor fem dagar i veckan i hytten och kör främst på 
utlandet. 
 
Det kan vara svårt att motivera nya lösningar för åkerierna att sätta in i bilarna, då de 
sätter mycket stort värde på billiga bilar. Mats har fått in en lösning i sin lastbil med 
mikro, kyl och lite grejer till som många åkare skulle tycka vara bra. Men den kostar kan-
ske 70.000kr att köpa in. Hade den tillverkats i större serier hade priset varit lägre. Det 
finns alltså inget intresse för mer påkostade lösningar hos åkerierna, utan det är de egna 
åkarna som kan köpa till komforten. Det bästa är om så mycket som möjligt monteras på 
fabrik. Antingen kundanpassar man in lösningar så att det går att bygga sin bil efter den 
körning som man har, eller så byggs bilen så komplett att den funkar för flera olika typer 
av jobb. Mats menar att alla ska ha bästa komforten som standard. 
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Att sängen i komfortmodulen från Klippan Safety måste fällas upp under körning för att 
den kommer i konflikt med stolarna ser inte Mats som något problem. Däremot går det ju 
inte att vara två åkare som kör och sover växelvis, med komfortmodulen installerad.  
 
Något av det viktigaste i lastbilshytten är rymden. Att man måste ta bort den övre 
sängen när modulen från Klippan monteras kan vara negativt. Även om de flesta chauf-
förer kör ensamma, så kan man ibland vara två personer som ska sova.  
 
Mats hade en idé om att kunna fälla undan sängen helt genom att hissa upp den mot 
taket, detta för att få mer rymd i hytten. 
 
Något som är irriterande idag på sängen i hans nuvarande hytt, är att den är för kort 
(10cm) både i fram och bakkant. Scania menar på att det är så för att sängen ska vara 
lätt att montera på fabrik. Men för att sova bra måste man ställa under massa grejer där 
kudden ska ligga för att slippa vakna på grund av för kort säng. Då man ska bo i hytten 
kanske i nio år, så kan detta upplevas som en onödig uppoffring. Kvalitén på stopp-
ningen i madrassen och en ordentligt bred säng är viktigt. 
 
Det är framför allt viktigt att hitta användare för lösningarna, till exempel som för Volvos 
kontorsmodul. Den kan kanske vara bra för ett fåtal men Mats såg inget behov av den 
alls. Han har sin bärbara dator på hyllan till höger framtill när han skriver, och vila kan 
man göra någon annanstans, utanför hytten. 
 
Viktigt är också att kolla bakåt i historien. De idéer som tidigare har avfärdats kan 
komma som ”nya” lösningar nu. Ett exempel på det är torkskåpet.  
 
 
Besök på SKÅNEBIL Ängelholm 29/9 2007 
 
Vi pratade bland annat med lastbilschaufförer, en säljare på PeBe och Klippan Safety. 
En av lastbilschaufförerna var Boije Ovebrink, som har testat både komfortmodulen och 
enbart elsängen från Klippan Safety under en längre tid. Boije bygger bilar och kör 
truckrace och är allmänt känd inom lastbilsbranschen. Han har idag en Volvo FH 16 660 
bil som fungerar som en reklamplats för Volvo. Den används främst vid promotion för 
skolor med yrkesförare och mekaniker. I den har han idag bland annat den elektriska 
sängen från Klippan Safety. Enligt honom kan man generellt säga att komforten i 
hytterna kommer att öka i framtiden.  
 
Att montera in toa i hytten är inget som känns aktuellt att utveckla mer idag. En del fö-
rare har det men det efterfrågas inte. Kanske att det blir mer intressant i framtiden.  
 
En kudde i framkant på förarstolen, för att avlasta högerbenet, är något som inte finns att 
få tag på men som en del förare har satt in själva. Det skulle vara bra om det fanns som 
standard, eftersom den gör stolen mer bekväm vid längre körningar. 
 
Boije har i sin hytt monterat in ett kassaskåp bakom förarstolen, som han tycker är 
mycket bra. Detta med tanke på den ökade rånrisken som finns idag.  
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Av de båda modulerna som Klippan Safety visade på Skånebil, är den med enbart el-
sängen den som verkar ha den ljusaste framtiden. Detta tack vare att den är lätt att ef-
termontera och inte kräver borttagning av den övre sängen. Den bygger inte heller på 
bredden så att stolarna behöver flyttas. Bra är också att den får flera funktioner, efter-
som den även fungerar som fåtölj vid TV-tittande. Nackdelar med komfortmodulen är att 
den blir för hög för att samtidigt kunna ha den övre sängen. Den är även för bred då den 
är i nedfällt läge och kommer då i konflikt med stolarna. Komfortmodulen ser Boije som 
mest tänkbar för de som kör själva på Europa och är borta många dagar i sträck, men 
han tyckte inte den passade honom och hans typ av körning. 
  
Vattnet upplevdes också som något mindre bra att ha inne i hytten, på grund av eventu-
ellt vattenspill. Ett alternativ till det kan vara att ha vattenkranen utanför hytten på höger-
sidan, då också med varmvatten uppvärmt av motorn. 
 
Det får inte bli för mycket förvaring i hytten, för då finns det risk att rymdkänslan försvin-
ner. Mycket förvaringsutrymmen leder också till att det samlas mycket skräp. Rymd-
känslan och stor volym i hytten är viktig för att man ska kunna bo bra. Klippan Safety har 
i sortiment något som kan liknas vid en resegarderob och där kan arbetskläder förvaras 
skyddade.  
 
Positivt kan vara någon form av bord som fungerar som avlastningsyta vid sängen, då 
den elektriskt ställbara sängen används som fåtölj, detta eftersom det inte finns någon 
sådan produkt idag. Det kan till exempel innehålla spegel och mugghållare. Bordet 
skulle kunna monteras antingen på hyttväggen och sedan fällas in då det inte används 
eller på komfortmodulen. På baksidan av passagerarstolen kan man inte ha något efter-
som sängen då inte kan fällas upp.  
 
Andelen kvinnliga chaufförer ökar, bland annat tack vare att arbetet idag inte längre är 
lika fysiskt krävande.  
 
Det skulle vara bra att anpassa modulen till flera olika lastbilsmärken. 
 
En av de yngre förarna berättade han att han tycker att det borde vara standard med 
mikrovågsugn och kaffekokare på fjärrbilarna, eftersom i stort sett alla chaufförer som 
kör fjärrbilar monterar in det själva i efterhand. Han hade även önskemål om tystare 
hytter, framför allt när man ligger och sover och bilen är parkerad intill en stor väg. Kan-
ske kan en gardin som håller ljud och ljus ute och samtidigt håller värmen vara något 
användbart. Önskvärt vore också att ha en bättre stereo.  
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Ett besök på Scania i Södertälje genomförts i november 2007. Där träffade vi en repre-
sentant som presenterade Scania och beskrev deras syn på försäljningen av lastbilar. 
Nedan följer några av de synpunkter som kom fram under mötet. 
 
Scania menar bland annat att den kommande bristen på förare kan mötas upp med  ge-
nomförandet av Young European Truck Driver-tävlingen, där första pris är en helt ny 
lastbil. Med tävlingen vill de locka in blivande chaufförer in i branschen och behålla dem 
där. Scania har även program där man lär ut bränslesnål körning, eftersom stor del av  
bränsleförbrukningen beror mycket på hur chauffören kör. Den här förarträningen kan 
leda till en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 15%. Förare som trivs med 
sitt jobb kör också bättre, därför är det viktigt för Scania att skapa en miljö för chauffö-
rerna där de trivs. 
 
Vid köp av ny lastbil är chaufförerna mer och mer involverade. Därmed ges också 
chaufförerna chansen att sätta sin egen prägel på lastbilen. Detta har visat sig vara lön-
samt i längden, eftersom chaufförerna av den anledningen tar extra väl hand sin lastbil. 
 
Scania arbetar aktivt för att deras kunder ska tjäna pengar. Det kan vara genom sats-
ningar på bränslesnålare bilar eller effektivare transportvägar. 
 
Mycket arbete har lagts ner på att förstå vad kunderna vill ha och vilka användnings-
områden som lastbilen kommer att få. Ett exempel på det är hur backspegeln på en 
lastbil, som används vid gruvbrytning, kan anpassas till kundens behov. Eftersom den 
ofta går sönder så är det en reservdel som ofta måste bytas ut. För att kunden ska 
slippa betala mycket pengar för en dyrare elektriskt justerbar spegel så, används nu-
mera endast en enklare och billigare variant för den här sortens lastbilar. 
 
Scania siktar inte på att vara tekniskt marknadsledande på grund av att det ofta blir pro-
blem med ny teknik. Däremot anser man sig vara ledande när det gäller helhetsintrycket, 
bra service och nöjda kunder. 
 
Mycket av det som framkom under mötet blev en bekräftelse på den information som 
kommit fram vid den egna undersökning av marknaden. Detta var mycket positivt, efter-
som de visade på att de egna slutsatserna låg nära de som Scania identifierat. Att an-
passa någon produkt till att monteras in direkt på ”linen” är mycket svårt att få till. 
 



BILAGA 6 
 

Ostrukturerad observation hos lastbilschaufför 
 
 
Efter att ha varit i kontakt med Carina Hammargren på Sigurdssons Åkeri AB i Halmstad 
kunde en tidpunkt för att få åka med i företaget lastbilar under en dag fastställas. Två 
olika chaufförer följdes i var sin lastbil från klockan 06:30 till 15:00. Vid lunchtid åter-
vände båda lastbilarna till åkeriet där ett byte mellan lastbilarna kunde ske. Detta för att 
kunna göra en jämförelse mellan en ny lastbil och en lite äldre. 
 
Sigurdssons Åkeri AB är ett familjeföretag med lång branschvana inom transport och 
logistik. Företaget trafikerar DHLs linjer mellan Halland och Östergötland, Södermanland 
och Närke. Fordonsflottan består av 14 stycken Scania lastbilar och företaget har idag 
24 anställda.  
 

 
Scania R500 Topline från Sigurdssons åkeri AB i Halmstad   Vy från hytten  
 
Diskussion och observation, chaufför 1 
 
Chauffören som körde den nyare av de båda bilarna, var 22 år gammal. Han hade kört 
lastbil i cirka tre år, var av ett år i Frankrike. Lastbilsmodellen var en Scania R500 
Topline från 2006. Lastbilshytten upplevdes som mycket rymlig och utrustad med två 
sovplatser. Den nedre sängplatsen kan breddas med hjälp av nedfällbara kuddar, dessa 
kan fällas ner först när förar- och passagerarstolen har skjutits fram. Ovanpå sängen 
placeras sedan en tunn bäddmadrass, se figur nedan.  
 
Den övre bädden är smalare än den nedre. Vid övernattningsbehov utnyttjas främst den 
nedre sängen, eftersom den är bredare. Övernattning i hytten sker alltid som enstaka 
tillfällen och endast en natt i taget, innan han är hemma igen. Chauffören ansåg att den 
extra decimetern på bredden betyder en hel del för sovkomforten. Han tycker dock att 
den övre bädden borde vara bredare istället, eftersom det hade medfört att man kan ha 
sin säng bäddad hela tiden utan att det stör.  
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Om så vore fallet skulle den nedre bädden fungera 
mer som avlastningsyta eller soffa. En annan anled-
ning till att han tyckte det var bättre att sova däruppe 
var att luftcirkulationen blir behagligare där. En syn-
punkt som kom fram under samtalet var att det i och 
runt sängen var för mycket skrymslen, vilket gör det 
svårt att hålla rent. Detta gällde fler ytor i hytten. 
 
Något som uppskattades mycket var ståhöjden i hyt-
ten. Detta ger bra rörlighetsutrymme vid exempelvis 
klädombyten och andra bestyr. Under sängen, i mitten 
av hytten finns ett kylskåp placerat. Bilden visar dels 
de kuddar som finns i Scanias lastbilar för att öka 
sängbredden då stolarna flyttas och på den bädd-
madrass som användes. 
 

Scania R500 med nerfällbara kuddar 
för breddning av nedre sängen 
 

 
Diskussion och observation, chaufför 2 
 
Den äldre av de båda chaufförerna var 55 år gammal och han hade kört lastbil i cirka 37 
år. Den bilen han hade för dagen var en Scania R144 från 2001. Det är en modell där 
den övre sovplatsen är belägen ovanför föraren och nedersängen finns bakom stolarna. 
Han kör endast lastbil dagtid. Men de förare som kör den här lastbilen längre sträckor, 
där övernattning krävs, sover vanligtvis i den övre sängen eftersom det är den bredaste 
av de båda. En annan fördel med att utnyttja den övre sängen i första hand var att den 
kan vara bäddad hela tiden, eftersom det är den nedre sängen som används för avlast-
ning. 
 
I mitten av lastbilshytten finns en upphöjning för 
motortunneln. Detta gör att hytten får en mer kompakt 
känsla än den nyare lastbilen. och att det inte går att 
stå raklång inuti hytten. Den nedre sängen har ett 
bredare parti i mitten och smalare partier vid 
stolsryggarna, se figur här intill. Utöver sovkomfort 
diskuterades även lastbilskörning i allmänhet.  
 

Scania 144 säng med smalare parti 
kring stolen och bredare parti i mitten 
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Examensarbete - Expanderbar säng för lastbilshytt 
 
Skapad: 2007-10-08 
Senast ändrad: 2007-11-07 
Dokumentansvarig: Evelina Axén och Martin Lodestad 
 
 
 
Godkänd av: 
 
 
   

 
Krav 

 
- Sängen ska placeras på Klippan Safetys komfortmodul och ska vara anpassad 

till befintliga infästningspunkter. Komfortmodulen är monterad på den nedre sov-
platsen i lastbilshytten och säljs under namnet Cabit av företaget PeBe.  

 
- Dimensioner: Min. breddmått 600 mm. Max. breddmått 850 mm. Längden 

anpassas till dagens mått på komfortmodulen. 
 

- Sängens vikt ska hållas kring 20 till 25 kg. 
 

- Dagens hyttinredning ska inte påverkas av ny lösning. 
 

- Sängen ska vara möjlig att vrida kring befintliga infästningspunkter på komfort-
modulen. 

 
- Kostnadsberäkningar behövs ej göras, kostnaden bedöms av Klippan Safety AB. 

 
- Sängen skall klara kraven från fordonsindustrin, lastbilsindustrin gällande krock-

prov dvs. 20g.  
 

- Sängen ska konstrueras för att klara alla krav som lastbilsindustrin ställer. Några 
av dessa krav behandlar brandsäkerhet, partikelspridning och UV-beständighet. 

 
- Resultatet ska redovisas som konceptlösning i form av en prototyp. 

 
- Digital presentation av konceptet i form av CAD-modell är ej nödvändigt. 
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Önskemål 

 
- Önskemål finns att sängen ska fungera för den övre sovplatsen i lastbilshytten. 

 
- Justeringen av sängens bredd ska ske med enkla handgrepp och med minimal 

ställtid. 
 
- Ovansidan av sängen ska bestå av material i hela sin längd, det vill säga den ska 

vara skarvlös. 
 

- Enskilda delar av sängen ska om möjligt väga mindre än 10 kg, detta för att klara 
monteringen av sängen på en person. 

 
 
 
Upprättad 2007-11-07 av: 
 
 
 
.....................................................   ..................................................... 
Evelina Axén      Martin Lodestad 
 



BILAGA 8 
Produktdefinition 
 

 

 
 
Produkten uppdelad efter produkt, produktenhet och produktdel. 
 



BILAGA 9.1 
Funktionsanalys 
 
 
Uppdragsgivare: Klippan Safety AB 
Projekt: Framtagning av komfortlösning för lastbilshytt 
Datum: 2007-10-10 – 2007-11-12 
 
Funktionsområde: Handhavande / Basfunktioner 
 

Kriterium  Klass * Anmärkning 
Medge ställbarhet HF Bredd 600 till 850 mm 

Medge infästning N I komfortmodulen 

Äga kontaktyta N Till komfortmodulen 

Medge fällning N Mot hyttvägg 

Erbjuda steglös position N  

Erbjuda komfort N Likartad i alla lägen 

Minimera skarvar N  

Medge enhandsanvändning Ö  

Uttrycka kvalité Ö  

Medge låsbarhet N Olika bredder 

Underlätta användning Ö  

Undvika tröghet Ö Byrålådseffekten 

Erbjuda grepp Ö  

Förtydliga funktion/ 
användning Ö  

Minimera skaderisk Ö  

Medge stabilitet Ö  

Undvika åverkan N På hytten 

Äga  lika bredd N Över hela sänglängden 

Uttrycka enkelhet Ö  

Uttrycka nytänkande Ö  

Minimera vikt N Max. 25 kg 
 
* HF = Huvudfunktion  N = Nödvändig Ö = Önskvärd 
 



BILAGA 9.2 
Funktionsanalys  
 
 
Funktionsområde: Madrass 
 
Kriterium   Klass * Anmärkning 
Medge ställbarhet HF Bredd 600 till 850 mm 

Erbjuda komfort N Likartad i alla lägen 

Erbjuda  komfort N Ergonomi 

Uttrycka kvalité Ö   

Underlätta användning Ö Vid inställning 

Undvika tröghet Ö Vid inställning 

Minimera skaderisk Ö   

Medge stabilitet Ö   

Undvika åverkan N På hytten 

Äga  lika bredd N Över hela sänglängden 

Uttrycka nytänkande Ö   

Minimera skarvar N   

Erbjuda ventilering Ö   

Minimera vikt N   
 
* HF = Huvudfunktion  N = Nödvändig Ö = Önskvärd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 9.3 
Funktionsanalys  
 
 
Funktionsområde: Klädsel 
 
Kriterium   Klass * Anmärkning 
Medge ställbarhet HF Bredd 600 till 850 mm 

Erbjuda komfort N Likartad i alla lägen 

Erbjuda  komfort N Ergonomi 

Uttrycka kvalité Ö   

Underlätta användning Ö   

Undvika tröghet Ö Vid inställning 

Minimera skaderisk Ö   

Medge anpassning N Till befintlig klädsel 

Medge stabilitet Ö   

Undvika åverkan N På hytten 

Äga  lika bredd N Över hela sänglängden 

Uttrycka enkelhet Ö   

Motstå nötning N   

Uttrycka nytänkande Ö   

Minimera skarvar N   

Erbjuda ventilering Ö   

Minimera vikt N   
 
* HF = Huvudfunktion  N = Nödvändig Ö = Önskvärd 
 
 



BILAGA 10 
Benchmarking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialundersökning 

Trailer Trucking Festival på Mantorp Park 



BILAGA 10 
Benchmarking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förståelse kring liknande komfortlösningar 

Öppet hus hos Skånebil i Ängelholm 



BILAGA 11 
Brainstorming 
 

 



BILAGA 12 
Morfologisk matris i textform 
 

Komfort underrede LFK-fjädrar Bonellfjädrar Pocketfjädrar Lattoflex (Plastfjädrar) Pascalfjädrar (DUX) Spiraltråd

Komfort madrass IntelliGel Tempur Skum Latex Vatten Luft

Expanderingsdel av sängen Innerkant Ytterkant Mitten Lika mycket överallt Båda sidorna samtidigt

Förändringssätt av bredden Trycks ihop (Fastare el. Högre) På rulle Vikas ner på sidan Omlott Teleskop Vikas ihop

Handhavande justering sängbredd Handtag Styr via knapp Spak Fotpedal Fjärrkontroll Ratt/Hjul

Ställenhet Gasdämpare (kontorsstol) El-motor Hydraulik Pneumatik Handkraft (fjäderbelastat) Linjär styrning (el-motor)

Låsning av sänglägen Kulskruv Fjäderlås (Wibergkatalog) Handtagsgrepp, spärrar åker ut Låsning enligt kontorsstol Kuggstång låses på plats (el-motor eller ej) Friktion

Styrning Teleskoperande linjärstyrning Kulbussningsenhet Linjärstyrning Spaljé Skena med hjul

Madrass-skydd Teflonbehandlat möbeltyg Komforthöjande lager Bubbelplast Gel, typ sadelskydd

Elastisk del madrass-skydd Neopren (som i blå knäskydd) Nät "Kasslerband" Elastiskt material

Hela madrass-skyddet elastiskt Toppklädsel

Fästa madrass Blixtlås Kardborreband Knappar Öljetter med kapell-lås I spår/hakar

Komfort underrede Flexande ribbor Raka ribbor Trådnät (Dragfjädrar) Gummibollar Rader av gummi utan luft

Komfort madrass Sittsäckskulor Gel Gummibollar Kombination av flera

Expanderingsdel av sängen

Förändringssätt av bredden Ihoptryckt (ej fastare, mellanrum från början) Utsläpp av luft/vatten Vikas upp på sidan Dragspel Lägga till del

Handhavande justering sängbredd Vev Grepplist Stropp Utdragbart (dolt) handtag Touch screen

Ställenhet Handkraft utan fjädrar

Låsning av sänglägen Låsskruv, låsspak, stoppskruv Tryckskruv

 

 
Fortsättning från övre raden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 13 
Morfologisk matris med de utvalda koncepten 
 

 
 

 Koncept 1  Koncept 2  Koncept 3  Koncept 4 
 



BILAGA 14 
Pughmatris Madrassmaterial 
 

Skum IntelliGel Tempur Pocketfjädrar

Kriterium Klass Anmärkning Vikt

Medge ställbarhet HF Bredd 600 till 850 mm 14 - - -

Erbjuda komfort N Likartad i alla lägen 12 - - -

Erbjuda komfort N Ergonomi 13 + + S

Uttrycka kvalitet Ö 2 - S S

Underlätta användning Ö Vid inställning 10 - - -

Undvika tröghet Ö Vid inställning 11 - - -

Minimera skaderisk Ö 5 S S S

Medge stabilitet Ö 6 + + +

Undvika åverkan N På hytten 1 S S S

Äga lika bredd N Över hela sänglängden 3 S S S

Uttrycka nytänkande Ö 4 - - -

Minimera skarvar N 8 S S S

Erbjuda ventilering Ö 7 - - S

Minimera vikt N 9 + + -

Antal + 3 - 3 1

Antal - 7 - 6 6

Totalt -4 - -3 -5

Viktning total -32 - -30 -54



BILAGA 15 
Pughmatris Klädsel 
 

Kriterium Klass Anmärkning Vikt

Medge ställbarhet HF Bredd 600 till 850 mm 17 S S S

Erbjuda komfort N Likartad i alla lägen 13 - - +

Erbjuda komfort N Ergonomi 16 - - +

Uttrycka kvalitet Ö 9 S - S

Underlätta användning Ö 10 S - S

Undvika tröghet Ö Vid inställning 11 + + -

Minimera skaderisk Ö 8 S - S

Medge anpassning N Till befintlig klädsel 14 S - -

Medge stabilitet Ö 2 S S S

Undvika åverkan N På hytten 5 S S S

Äga lika bredd N Över hela sänglängden 3 S S S

Uttrycka enkelhet Ö 7 S - -

Motstå nötning N 15 S - -

Uttrycka nytänkande Ö 1 S + S

Minimera skarvar N 12 - - +

Erbjuda ventilering Ö 4 S + S

Minimera vikt N 6 S S S

Antal + 1 - 3 4

Antal - 3 - 9 2

Totalt -2 - -6 2

Viktning total -30 - -78 -6



BILAGA 16 

Resultat av tryckfördelningstest 
 

 



BILAGA 16 

Resultat av tryckfördelningstest 
 

 



BILAGA 17 

Slutligt koncept 
 

 
 
Slutresultatets dimensioner 
Madrasstjocklek 70 mm 
Sängbredd (min. läge) 560 mm 
Sängbredd (max. läge)1 720 mm 
Sänglängd  2000 mm 
 
                                                 
1 Testriggens kunde endast ställas till bredden 720mm. Detta medförde att tygets maximala expandering ej kunde testas i testriggen. Däremot kunde test utanför 
testriggen göras som visade på att expandering kunde ske till 850mm. 


