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Förord 
 
Det här examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och ingår i magisterprogrammet 
Teknisk produkt- och produktionsframtagning vid Högskolan i Halmstad. Det initierades 
efter en förfrågan till Gabriel Lindén, som är teknisk chef på Klippan Safety AB i 
Klippan. 
 
Uppgiften har speglat den process som genomförs vid framtagningen av nya produkter 
väl och har samtidigt varit en nyttig övning för framtiden i att driva projekt. En intressant 
del av arbetet har varit den koppling mellan undersökningen av marknaden och det er-
hållna resultatet, där kundens behov tydligt har motiverat arbetet. 
 
Vi är tacksamma över att ha fått utföra detta projekt i samarbete med Klippan Safety AB, 
där framför allt Gabriel Lindén varit engagerad handledare genom hela projektet. Men 
också Ursula Stigssons bidrag till prototypframställningen har varit mycket värdefullt. På 
högskolan vill vi framförallt tacka vår handledare Håkan Pettersson, som bidragit med 
sina erfarenheter inom området. 
 
 
 
Halmstad, Januari 2008 
 
 
Evelina Axén     Martin Lodestad 
 



 

Sammanfattning 
 
Den här rapporten beskriver ett projekt som utfördes i samarbete med Klippan Safety AB. 
Syftet med projektet var att ta fram en produkt som underlättar för användarna av bo-
endemiljön i en lastbilshytt. För att på ett strukturerat sätt kunna utveckla en sådan pro-
dukt baserades arbetet på ett antal metoder från olika produktutvecklingsteorier. Arbetet  
bestod av följande delar: undersökning av marknadens behov, framtagning av produktför-
slag, utvärdering av produktförslag och prototypframställning. 
 
Utifrån resultaten av undersökningen av marknaden och diskussioner med Klippan Safety 
så beslutades att projektet skulle bestå av förbättring av den existerande produkten kom-
fortmodulen. Denna produkt är en sängmodul med bland annat extra förvaring och hand-
fat med rinnande vatten. Vidare undersökningar visade på behov av framtagning av en 
säng med variabel bredd till komfortmodulen, för att underlätta användandet. Det fram-
kom så småningom att projektets svårighet låg i att utveckla madrassen till att vara ställ-
bar i bredd. Med tanke på detta och det faktum att tiden blev knapp, så smalnades arbetet 
av mot att endast gälla utveckling av madrassen. Detta krävde vid framtagningen en upp-
delning i madrassinnehåll och madrassklädsel.  
 
För den expanderbara delen i madrassinnehållet har materialet IntelliGel hittats. Materi-
alets egenskaper ansågs uppfylla många av de uppställda kraven. Däremot fanns det svå-
righeter med att få fram IntelliGel, vilket gjorde att den expanderbara delen av madrassen 
uteblev i resultatet. Alternativa lösningar söktes istället och förslag på fortsatt arbete 
gavs. Arbetet med att framställa prototypen inriktades därför mot framtagning av en ex-
panderbar madrassklädsel, där ett antal varianter har sytts och testats. För att testa dessa 
har en befintlig testrigg, bestående av en ställbar ram använts. 
 
Resultatet visade på en tillfredställande funktion av den expanderbara madrassklädseln 
och hur den fungerar tillsammans med madrass och ställbar ram vid olika sängbredder. 
Den färdiga prototypen anses vara utvecklingsbar till en fullt fungerande lösning, men 
där ett fortsatt utvecklingsarbete måste genomföras. De slutsatser och erfarenheter som 
kunnat dras från detta arbete kommer vara till stor hjälp vid ett fortsatt arbete.  



 

Summary 
 
This report describes a project carried out in cooperation with Klippan Safety AB. The 
purpose of this project has been to develop a product that facilitates the living area in a 
truck cabin for the customers. To be able to develop, in a structured way, that kind of 
product, the project has been based on different product development theories. The pro-
ject contained of following parts: marketing research, product generation, product 
evaluation and prototyping.  
 
After information from the marketing research and discussions with the company, the 
decision was made that the task was going to consist an improvement of the existing 
product referred to as 'the comfort module'. This product is a bed module with extra 
storage, a washbasin with flowing water among other things. Further investigations 
showed that there is a need for a bed with variable width for the comfort module, to ease 
the use and increase comfort. After some time, it appeared that the difficulty in this 
project was going to be to develop a mattress to be adjustable in width. With this in mind, 
and the fact that the time was running out, the project only came to consider development 
of the mattress. During the generation of concepts, the work had to be divided into two 
parts: mattress filling and mattress clothing.  
 
For the expandable part of the mattress filling, the material IntelliGel was brought to 
light. The properties of this material were considered to fulfil many of the requirements 
that were set. But it has been difficulties to receive IntelliGel, and because of that the part 
of the mattress was missing in the result. Alternative solutions were searched for and 
proposal work has been given. The construction of the prototype has therefore been fo-
cused on manufacture the mattress clothing, where a few variants have been sewn and 
tested. To be able to test them properly, a testing frame has been used. 
 
The result came to be a mattress clothing with variable width, and the prototype showed 
how it worked together with a foam mattress in the testing frame of different bed widths. 
The finished prototype appears to have development possibilities, where a fully func-
tional solution estimates to be possible. The conclusions and experiences that have been 
made from this project could therefore be helpful in further work. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund till projektet, problemdefinition, projektets syfte och mål 
samt dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Det här examensarbetet utgör den avslutande delen i magisterutbildningen Teknisk 
produkt- och produktionsframtagning på Högskolan i Halmstad och omfattar 30 
högskolepoäng. Arbetet har genomförts i samarbete med Klippan Safety AB, där handle-
dare på företaget har varit Gabriel Lindén, som är teknisk chef.  
 
1.1.1 Företagspresentation – Klippan Safety AB 
Grunden till Klippan Safety lades år 1877 och då under namnet Magnussons 
Reptillverkning. 1947 övertogs verksamheten och döptes om till Bröderna Ottosson AB. 
Verksamheten bytte också då inriktning mot att börja tillverka säkerhets- och 
komfortprodukter åt fordonsindustrin och 1953 introducerade företaget det första säker-
hetsbältet. Den första bakåtvända bilbarnstolen introducerade Klippan redan 1967, vilket 
gör företaget till en tidig pionjär inom bilsäkerhet. 
 
Produktsortimentet består idag till största delen av lastbilssängar, men här finns även 
säkerhetsbälten, lastnät, förvaringsnät samt andra komfortlösningar för lastbilar, se Figur 
1.1. Några av de huvudsakliga kunderna är Volvo, Scania, MAN, Renault och VW. Före-
taget har produktionsanläggningar i Sverige, Polen, Brasilien och Tyskland. Huvud-
kontoret med bland annat utvecklingsavdelningen är beläget i Klippan. Totalt har före-
taget cirka 220 anställda, varav cirka 75 i Sverige. 
 

 

Figur 1.1 Delar ur produktsortimentet från Klippan Safety 

1.2 Problemdefinition 
Alltsedan de första lastbilarna med sovhytt introducerades på marknaden har kraven på 
komforten i dem ständigt ökat. För att vara en aktiv deltagare i den utvecklingen är det 
viktigt att företagen oupphörligen kan identifiera kundernas krav och önskemål samt att 
utifrån den informationen ta fram lämpliga produkter. Som ett led i detta vill Klippan 
Safety förbättra redan existerande produkter och utveckla ny teknik inom sina verksam-
hetsområden: säkerhet och komfort i lastbilshytter. Problemet är att vissa av dagens lös-
ningar är funktionsmässigt otillräckliga och behöver förbättras. Detta medför att uppgif-
ten består i att ta fram en ny produkt som underlättar för användarna av boendemiljön i en 
lastbilshytt. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att i samarbete med Klippan Safety utveckla en ny produkt eller 
förbättra en redan existerande, som underlättar för föraren i boendemiljön i en lastbilshytt 
med avsedd sovplats. Produkten ska vara i linje med företagets nuvarande produktsorti-
ment och projektet ska utföras från identifiering av behov till färdig prototyp. Målet är att 
ta fram en konceptlösning och prototyp av den färdiga produkten, där skisser kommer att 
utgöra dimensioneringsunderlaget. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 
 

• Den tid som kommer att användas är 20 veckors heltidsarbete under perioden 
2007/08/27 till 2008/02/01. 

• Kostnadsberäkningar kommer ej att göras, kostnaden bedöms av Klippan Safety 
AB. 

• Projektet kommer att fokuseras på den svenska marknaden. 
• Klippan Safety arbetar med bland annat lastbilsmärken Scania, Volvo, MAN, 

Renault och Mercedes och undersökningarna kommer därför främst att beröra 
dessa. 

• Hållfasthetsberäkningar kommer ej att göras. 
• Ingen hänsyn till att möjliggöra enkel tillverkning samt montering kommer att 

tas. 
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2 Metodologi 
I detta kapitel presenteras några vetenskapliga metoder, teorier och angreppssätt som 
har studerats innan problemlösandet har påbörjats. Detta följs av en beskrivning av 
några datainsamlingsmetoder och slutligen analyseras den valda metoden och metodo-
login. 

2.0    Definitioner metodologi 
Med metodologi menas i detta examensarbete läran om metoder. Här kommer både me-
todologi samt ett antal relevanta metoder för projektet att presenteras. Den övergripande 
metoden för projektet kommer att presenteras i kapitel 3, eftersom projektet har drivits 
som ett produktutvecklingsprojekt. Nedan beskrivs endast den bakomliggande metodolo-
gin till metoderna samt de datainsamlingsmetoder som används för att få fram informa-
tion till produktutvecklingsarbetet. 

2.1 Vetenskaplig metod – kvantitativ och kvalitativ 
Det anses finnas två stora huvudgrenar inom ämnet vetenskaplig metod, kvantitativ och 
kvalitativ. Kvalitativ blir metoden när man söker människors åsikter eller urskiljande av 
olika handlingsmönster (Trost 2007). Metoden används därför när människans egen-
skrivna eller talade ord alternativt observerbara beteenden ska undersökas (Olsson & 
Sörensen 2007).  
 
Med kvantitativa metoder menas sådana där siffror eller mätbar data insamlas och be-
handlas. Många författare anser att de kvantitativa metoderna har ett högre värde, medan 
andra anser att båda metoderna behövs lika mycket. Vidare påpekas att det går utmärkt 
att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta kan göras genom att dela in 
vetenskaplig metod i tre steg: datainsamling, analys och tolkning. För var och en av dessa 
steg kan sedan undersökaren välja antingen kvalitativ eller kvantitativ metod (Trost 
2007). Dock är inte alla överens om just den här indelningen. Några förespråkare menar 
att metoden endast syftar till datainsamlingsmetoden, medan andra menar att de även om-
fattar analysmetoden (Johansson Lindfors 1993).  

2.2 Vetenskapsteori – positivism och hermeneutik  
Positivism och hermeneutik är två vetenskapsteorier som företräder olika sätt att se på 
verkligheten. Positivism baseras på att kunskaperna om det studerade ämnet ska grundas 
på experimentella iakttagelser och systematiska observationer. Det studerade objektet ska 
avskärmas från helheten och utifrån resultaten ska generaliseringar för helheten kunna 
göras (Svensson 1987). En positivistisk teori grundar sig även på att forskarens värde-
ringar är helt avskilda från det undersökta och att stor tillit läggs på det mätbara 
(Johansson Lindfors 1993). 
 
Hermeneutiken kan anses vara positivismens motsats och benämns som tolkningslära 
(Svensson 1987). Enligt denna teori kan man inte se till en liten del av helheten för att 
kunna förklara helheten. En liten del av helheten kan heller inte förstås utan helheten. 
Den hermeneutiska mätningen sker i och med tolkningen och detta medför att resultatet 
beror på hur förförståelsen ser ut hos tolkaren. Detta resulterar i att objektiviteten i under-
sökningen blir låg, då resultatet blir olika beroende på vem som tolkar. På grund av detta 
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så anser hermeneutikerna att sanningshalten i arbetet inte bör bedömas efter dess reliabi-
litet eller validitet (Johansson Lindfors 1993). Man kan förenklat påstå att positivisterna 
söker efter förklaringar medan hermeneutikerna söker förståelse genom att ställa frågorna 
vad, var, hur och varför (Olsson & Sörensen 2007). 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt – deduktion, induktion och abduktion 
Det finns olika vetenskapliga sätt man kan angripa den empiriska verkligheten på. Ett 
deduktivt angreppssätt innebär att forskaren går från teori till empiri och vid ett induktivt 
angreppssätt från empiri till teori. Deduktiva studier inleds vanligen med litteraturstudier 
som efterföljs av att forskaren skapar en teori eller modell, vars syfte är att avbilda verk-
ligheten (Johansson Lindfors 1993). Därefter görs empiriska undersökningar för att 
kunna stärka teorierna (Holme & Solvang 1991).  
 
Vid induktivt arbetssätt är tolkningen det som hjälper forskningen att gå från empiri till 
teori (Johansson Lindfors 1993). Då utgår man ifrån upptäckter ute i verkligheten för att 
sedan sammanfatta detta till allmänna principer och sedan utifrån dessa skapa teorier 
(Olsson & Sörensen 2007). Här är det också vanligt att sättet forskaren närmar sig 
verkligheten på styrs av den kunskap som allteftersom utvecklas. Detta gör processen 
mer svårplanerad samt att dess utformning sker under arbetets gång.  
 
I verkligheten är det svårt att endast hålla sig till ett angreppssätt, varför en kombination 
ofta uppstår. Resultatet blir då en slags växelverkan mellan teori och empiri, vilket går 
under namnet abduktion. Detta angreppssätt tillkom som en motreaktion till induktion 
och deduktion, då dessa ansågs alltför begränsade. En forskare med positivistisk kun-
skapssyn använder sig vanligtvis av det deduktiva angreppssättet medan den med herme-
neutisk gör det motsatta (Johansson Lindfors 1993). 

2.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Trovärdigheten i studier kan mätas på olika sätt. Begreppet validitet, också kallat giltig-
het, innebär att man mäter det man avser att mäta (Svensson 1987). Detta betyder bland 
annat att den data som samlas in måste vara relevant för det aktuella problemet och den 
teoretiska modellen (Johansson Lindfors 1993). Reliabiliteten är ett mått på studiens till-
förlitlighet och är detsamma som graden av överrensstämmelse mellan mätningar utförda 
med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen 2007). Ett mätinstrument kan till exem-
pel vara en enkät som forskaren själv har konstruerat och detta medför en risk för att till-
förlitligheten blir låg (Ejvegård 1996). 
 
Objektivitet innebär att samma analys ska kunna utföras om och om igen av olika fors-
kare med likartat resultat (Johansson Lindfors 1993). Objektiviteten är en viktig del i po-
sitivismen. I verkligheten går det aldrig att uppfylla detta fullt ut, eftersom bland annat 
forskarens personlighet och omgivningen runt omkring alltid påverkar i viss mån (Holme 
& Solvang 1991). 

2.5 Metod 
Metod kan beskrivas som ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kun-
skap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Valet av metod är beroende 
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av den frågeställning man arbetar med. Olika metoder har olika för- och nackdelar vilket 
gör att en kombination av flera ofta är användbart (Holme & Solvang 1991). Nedan be-
skrivs några datainsamlingsmetoder. 
 
2.5.1 Intervju 
Vid intervjuer skapas ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. Kommunika-
tionen sker i första hand med hjälp av det talade språket, men även den ickeverbala 
kommunikationen har betydelse för intervjun (Winter 1985). Intervjuer kan delas in i 
olika kategorier: standardiserade respektive icke-standardiserade och strukturerade re-
spektive icke-strukturerade. Standardisering syftar till sättet frågorna ställs på och i vilken 
följd de ställs. Vid hög grad av standardisering finns inget utrymme för omformuleringar, 
inte ens om den intervjuade inte förstår frågan (Andersen (red.) 1994). Här har den inter-
vjuade också bara fasta svarsalternativ att välja emellan. Syftet med att ordningen på frå-
gorna och ordalydelsen alltid är densamma, är att intervjuaren inte ska kunna intervjua 
olika personer på olika sätt, samt att intervjuaren ska påverka den intervjuade så lite som 
möjligt (Olsson & Sörensen 2007). Vid icke-standardiserade intervjuer kan frågornas 
formulering och följd ändras allt efter behov (Andersen (red.) 1994).  
 
Strukturen på intervjuer handlar om frågornas omfattning av öppenhet och slutenhet. 
Öppna frågor innebär att den intervjuade har möjlighet att svara på många olika sätt, be-
roende på dennes erfarenheter och attityder. Slutna frågor däremot ger mycket litet ut-
rymme för varierade svar (Andersen (red.) 1994). Intervjuer med den här typen av frågor 
kan svarsmässigt likställas med frågeformulär, men med den fördelen att bortfallet brukar 
vara väsentligt mindre (Winter 1985). Intervjuaren har här även möjlighet att förtydliga 
frågor, i motsats till fallet med utskickade frågeformulär (Hartman 1998).  
 
2.5.2 Frågeformulär  
Det finns skillnader på enkäter och utskickade frågeformulär. Enkäter är alltid starkt 
standardiserade och strukturerade, medan vanliga frågeformulär kan vara mer ostrukture-
rade. Ett frågeformulär är en samling av olika sorters frågor som är relevanta för den ak-
tuella undersökningen. Generellt sett finns det tre olika typer av frågor: undersöknings-
frågor, bakgrundsfrågor och identifieringsfrågor. Den första typen ger direkta upplys-
ningar om det som ska undersökas. Bakgrundsfrågor syftar till att dela upp personerna i 
olika grupper, till exempel efter kön och ålder. Identifieringsfrågorna används för att för-
säkra sig om att det är den avsedda personen som besvarar frågorna. Det finns några vik-
tiga saker att tänka på när man konstruerar ett frågeformulär. Frågorna ska vara korta och 
tydliga, de ska inte ta alltför lång tid att besvara och de får inte vara ledande (Andersen 
(red.) 1994). 
 
2.5.3 Observation 
Observation är en datainsamlingsmetod som innebär att man iakttar händelser i situatio-
ner som har koppling till det aktuella ämnet (Svensson 1987). Vid observation lyssnar, 
tittar och frågar undersökaren för att få en bra bild av vad som händer i den aktuella situ-
ationen (Holme 1991). Det finns olika typer av observation och vanligen delas dessa in i 
kategorierna: direkt respektive indirekt och strukturerad respektive ostrukturerad (Olsson 
& Sörensen 2007). Vid dessa olika observationer kan dessutom observatören vara mer 
eller mindre deltagande i det aktuella sammanhanget. Den direkta observationen känne-
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tecknas av att registrering av det talade ordet sker, men främst observeras beteenden och 
företeelser som påverkar individer. Indirekta observationer innefattar sådant som avläs-
ningar av mätinstrument (Olsson & Sörensen 2007).  
 
En strukturerad observation innebär att undersökaren har ett väldefinierat problem och 
därmed kan planera vilka beteenden och situationer som ska observeras. Ostrukturerade 
observationer används av forskare som vill få mycket information kring ett specifikt om-
råde. För att kunna göra det krävs förberedande arbete för att vara säker på att man håller 
sig till ämnet (Olsson & Sörensen 2007). Denna typ av observation innebär att undersö-
karen observerar instinktivt och registrerar det som anses vara intressant. Vad som är po-
sitivt med den typen av observationer är att den är flexibel och det är större chans att få 
med oväntade situationer. Det finns dock en större risk att syftet med undersökningen 
glöms bort (Svensson 1987). 
 
Observationer kan även vara deltagande eller icke deltagande. Vid en deltagande obser-
vation sker insamlandet av fakta samtidigt som observatören deltar i det studerade sam-
manhanget (Andersen (red.) 1994). Som deltagande observatör är det omöjligt att helt 
smälta in i bakgrunden, men målet är att synas så lite som möjligt för att det beteende 
man observerar i största möjliga mån ska vara normalt (Bell 1995). Vid icke deltagande 
observation så finns ingen samverkan mellan observatören och de observerade perso-
nerna (Andersen (red.) 1994). 
 
En viktig aspekt vid observation är att ständigt sträva efter att vara så objektiv som möj-
ligt (Bell 1995). Det är också väsentligt att känna till att i samband med observationer 
uppfattar olika personer olika saker, trots att de studerar samma situation (Olsson & 
Sörensen 2007). Det är också viktigt att så snabbt som möjligt skriva ner anteckningar 
om vad man har observerat. Vid deltagande observation kan detta vara svårt, eftersom 
man lätt uppfattas som konstig om man smyger iväg för att göra något annat. En grund-
läggande skillnad mellan intervju och observation är att intervjuade personer talar om vad 
de anser hända, medan observation kan ge svar på vad som faktiskt händer (Bell 1995).  
 
2.5.4 Litteratursökning och litteraturstudier 
Innan litteraturstudier kan påbörjas måste en litteratursökning göras. Med litteratur i 
dessa sammanhang menas främst tryckt material, så som böcker och artiklar. Inför litte-
ratursökningen är det viktigt att fastställa vilka sökord man ska använda sig av. Dessa har 
man sedan god användning av vid sökandet i olika databaser och bibliotekskataloger 
(Ejvegård 1996). Litteraturstudiens syfte är att kartlägga den kunskap som redan finns 
kring det aktuella ämnet för att sedan kunna belysa det uppställda problemet. Denna kun-
skap kan bland annat användas till teoretisk referensram och val av metod (Winter 1985). 
Det finns sällan tid för att läsa all litteratur man får tag på, därför är det viktigt att kunna 
sortera ut det mest relevanta. Ett lämpligt angreppssätt för detta är att studera exempelvis 
innehållsförteckningar och sammanfattningar och därmed snabbt kunna skapa sig en upp-
fattning om innehållet (Ejvegård 1996). 
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2.6 Metodanalys 
 

 
Figur 2.1 Översikt över arbetsgången för detta examensarbete 

Ovan visas en översikt av projektets arbetsgång, se Figur 2.1. Den har stora likheter med 
produktutvecklingsprocessen, men arbetsgången som presenteras här är mer över-
gripande. Till att börja med gjordes en övergripande planering för projektet. Detta följdes 
av en litteraturstudie där teorier kring metodologi och produktutvecklingsprocessen stu-
derades. Med hjälp av några datainsamlingsmetoder gjordes sedan en undersökning av 
marknaden och dess behov. Utifrån detta fastställdes sedan en specifik uppgift för pro-
jektet, varpå konceptframtagningen påbörjades. Detta avslutades med en presentation av 
slutresultatet samt analys av processen. Nedan följer en diskussion och analys kring val 
av metodologi samt datainsamlingsmetoder. 
 
2.6.1 Vetenskapsmetodologi  
Till detta examensarbete väljs en kvalitativ vetenskaplig metod. Detta baseras på vetska-
pen om att inga siffervärden eller dylikt kommer att samlas in och att fokus ligger på hur 
människan upplever sin värld.  
 
Hermeneutik anses vara en lämplig vetenskapsteori att utgå ifrån, eftersom syftet med 
examensarbetet är att studera helheten samt att erhålla personers åsikter. Med detta följer 
då även att validiteten och reliabiliteten förväntas bli låga, eftersom hermeneutiken inte 
lägger så stor vikt vid detta. Även objektiviteten blir låg på grund av att tolkningen endast 
kommer att ske av gruppmedlemmarna. Det vanligaste angreppssättet vid hermeneutisk 
teori är induktion, där man går från empiri till teori. I detta arbete kommer däremot en 
växelverkan mellan ett induktivt och deduktivt angreppssätt att användas, det vill säga 
abduktion. Detta eftersom utifrån vissa empiriska undersökningar samt teorier kring pro-
duktutveckling, kommer en teoretisk modell över hur produktutvecklingsprocessen bör se 
ut för detta specifika projekt att tas fram. Sedan testas denna modell mot verkligheten, för 
att sedan göra empiriska undersökningar av marknaden och skapa teorier kring behoven. 
 
2.6.2 Valda datainsamlingsmetoder 
Intervjuer kommer att ske under flera delar av projektet. En del intervjuer kommer att ske 
över telefon och andra kommer att vara personliga intervjuer. En nackdel med telefon-
intervjuer är förlusten av den ickeverbala informationen, så som kroppsspråk. Den nack-
delen anses däremot inte väga tyngre än fördelarna, exempelvis att möjlighet erhålls att 
intervjua personer på annan ort. Intervjuerna kommer att vara av icke standardiserad ka-
raktär och därmed kan frågorna ändras och förtydligas efter behov. Frågorna är en bland-
ning av öppna och slutna frågor, vilket innebär att en blandning av strukturerad och icke 
strukturerad intervju kommer att användas.  
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Ytterliggare en metod som kommer att användas är deltagande observationer. Syftet är att 
ge ökad kunskap om det studerade området. Det är den ostrukturerade varianten av ob-
servationer, där man inte på förhand har bestämt vad som ska observeras, som kommer 
att användas. Under pågående observation kommer det även finnas chans att ställa frågor.  
 
För att komplettera intervjuerna, kommer frågeformulär att skickas ut. Dessa består till 
största delen av undersökningsfrågor som berör själva uppgiften. Det finns risk att gen-
svaret blir dåligt, men viss information förväntas ändå ge värde för projektet.  
 
Under projektets gång kommer litteraturstudier med tillhörande litteratursökningar att 
användas i omgångar. Vid starten kommer produktutvecklingsprocessen och metodologi 
att studeras. Senare under projektet kommer sökning att ske i produktkataloger och lik-
nande. Litteraturen kommer att sökas reda på med hjälp av lämpliga sökord i biblioteks-
kataloger och databaser, samt genom rekommendationer från handledare. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer teorin i de olika stegen i produktutvecklingsprocessen att pre-
senteras. Detta följs av teorier kring sovkomfort.  

3.0    Definition teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras produktutvecklingsprocessen i sin helhet med ett undantag. De 
datainsamlingsmetoder som används för att undersöka marknaden beskrivs i kapitel 2, 
istället för som en del i produktutvecklingsprocessen. Anledningen till detta är att det 
finns en tydlig koppling mellan datainsamlingsmetoderna och metodologin. 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 
Objekt som människan har skapat genom årtusenden är ofta resultatet av en lång och 
ibland svår produktutvecklingsprocess. Även om många av dessa objekt fungerar bra så 
finns det ett ständigt behov av att utveckla nya, mer kostnadseffektiva produkter och med 
högre kvalité. Men det finns problem som hindrar på vägen. Många av dagens produkter 
är så komplexa att det krävs flera personer med kompetens från olika områden för att ut-
veckla en idé till att bli verklighet. Med flera personer inblandade i ett projekt ställs högre 
krav på kommunikation och att arbetet sker strukturerat. Kravet på att utveckla nya pro-
dukter i en snabbare takt leder även till att företagen måste bli effektivare i sin produkt-
utveckling (Ullman 2003). 
 
För de flesta konstruktionsproblem finns ett antal tillfredställande lösningar men ingen 
tydlig bästa lösning. Målet blir att hitta en lösning som leder till en kvalitetsprodukt utan 
att vara alltför tids- och resurskrävande. För att få en effektiv produktutveckling och sä-
kerställa att några viktiga delar inte glöms bort finns en mängd olika verktyg och metoder 
att använda sig av. Dessa finns beskrivna i produktutvecklingsprocessen som kan variera 
beroende på produkt och industri, men det finns vissa aktiviteter som generellt måste 
genomföras vid alla projekt (Ullman 2003).  
 
Den teori som presenteras här grundar sig på Fredy Olssons teorier om Primär- och 
principkonstruktion. Dessa ansågs lättöverskådliga och enkla att följa. Men för att anpas-
sas till projektet är de kompletterade med en del andra relevanta produktutvecklingsteo-
rier beskrivna av Ullman (2003), Eppinger och Ulrich (2000) samt Pahl et al. (2007). Ge-
nom studier av flera teorier har val av lämpliga metoder lättare kunnat göras. Följande 
steg har legat till grund för produktutvecklingsprocessen i detta examensarbete, se Figur 
3.1. 
 

 
Figur 3.1 Produktutvecklingsprocessen i detta examensarbete 

3.1.1 Planering 
Planering innebär att man skapar ett schema över vilka aktiviteter som ska genomföras 
och när. Planeringen av ett produktutvecklingsprojekt brukar resultera i en projektplan. 
Denna används sedan för att se till att projektet är under kontroll, genom att jämföra det 
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som görs i verkligheten med det planerade aktiviteterna (Ullman 2003). Projektplanen 
brukar ofta omarbetas allt eftersom prioriteringar ändras och ny information tillkommer. 
Denna möjlighet till att göra ändringar är viktig för verksamhetens framgång (Eppinger & 
Ulrich 2000). 
 
3.1.2 Undersökning av markanden 
En undersökning av vad marknaden efterfrågar och vilka behov kunderna har, är en vik-
tig del i produktutvecklingsprocessen, eftersom upp till 80 procent av utvecklingen av 
nya produkter drivs av krav från marknaden (Ullman 2003). Resultatet av undersök-
ningen ligger sedan till grund för upprättande av kravspecifikation och framtagning av 
produktförslag (Eppinger & Ulrich 2000). För många produkter är den viktigaste kunden 
konsumenten, det vill säga den som köper produkten och talar om för andra om dess kva-
lité eller brist på kvalité. Men det finns även andra kunder som inte är konsumenter, som 
är viktiga att ta hänsyn till. Det kan till exempel vara tillverkningspersonal, säljorganisa-
tionen och servicepersonal (Ullman 2003). För att identifiera vilka kunder som är viktiga 
att lyssna till, kan en målgruppsanalys genomföras. 
 
Identifiering av målgrupp 
Målgruppsanalysens syfte är att identifiera och samla in krav från potentiella användare 
av produkten eller tjänsten, hitta nya användargrupper samt att beskriva användarna på ett 
identifierbart sätt. Detta gör att arbetet fokuseras på användarens viktigaste krav och 
därmed undviks gissningar kring användarnas behov. Tillvägagångssättet består av fem 
steg. Först måste formulering ske över vilka som utgör målgruppen. Detta följs sedan av 
uppletande av representanter från målgruppen. Därpå utförs själva fältarbetet med olika 
typer av utfrågningar. När detta är färdigt återstår att formulera kunskapen om målgrup-
pen samt att prioritera och beskriva gruppen. Resultatet av målgruppsanalysen ger en bild 
av målgruppen samt dess behov (Eric Andersson). 
 
Produktundersökning 
En produktundersökning görs för att studera nuläget och vad som tidigare har gjorts inom 
det aktuella produktområdet. Genom detta kan uppslag till förnyelse fås, men för mycket 
undersökningsarbete kan hindra möjligheten till nytänkande. En annan anledning till att 
detta steg utförs är att upptäcka problem och brister från tidigare lösningar (Olsson 
1995b).  
 
3.1.3 Kravspecifikation 
Målet med konstruktionsarbetet måste i allmänhet översättas till krav och önskemål. 
Dessa kan sammanställas i en kravspecifikation, vilken beskriver vad produkten ska ut-
föra (Eppinger & Ulrich 2000). För att kraven och önskemålen ska vara enkla att förstå 
och inte misstolkas, är det viktigt att formuleringen blir noggrann. De får inte uttryckas så 
att de begränsar arbetet med att ta fram lösningar, samtidigt som de ska vara möjliga att 
kontrollera när de är uppfyllda (Olsson 1995b). 
 
3.1.4 Funktionsanalys 
Jämfört med kravspecifikationen så tar funktionsanalysen mer hänsyn till heltäckande 
information kring de funktioner som produkten ska uppfylla. Därför lämpar den sig även 
bättre vid utvärdering av produktförslag senare i processen. Det första man måste fråga 
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sig är varför den specifika produkten ska utvecklas och sedan formulera den primära an-
ledningen som en huvudfunktion (HF) för produkten. Det finns bara en huvudfunktion för 
varje produkt. Resterande funktioner som blir aktuella beskrivs i bifunktioner. För att inte 
låsa sig för tidigt i olika tekniska lösningsalternativ, uttrycks funktionerna endast av ett 
verb och ett substantiv. Därefter prioriteras funktionerna efter klassificeringen nödvändigt 
(N) och önskvärt (Ö).  
 
Alla kriterier som tas med i funktionsanalysen ska ha undersökts ordentligt, eftersom det 
måste finnas grund till att funktionskravet ser ut som det gör. Det ska stå klart vilka kon-
sekvenser funktionskraven skapar för det framtida produktskapandet. Funktionsanalysen 
delas vanligtvis upp i olika områden för att skapa en bra överblick. Genom att också göra 
den kortfattad så kan den även användas vid utvärdering av koncepten. Koncepten kan då 
kontrolleras att de lever upp till vad produkten ska utföra (Landqvist 2001).  
 
3.1.5 Produktdefinition 
Det är viktigt att tidigt fastställa vilket sorts konstruktionsproblem som man ställs inför. 
De flesta konstruktionsfall är ofta en kombination av flera olika konstruktionsproblem. 
Ett av de vanligaste är omkonstruktion av en redan befintlig produkt. Förändringar på 
produkten görs då till exempel för att produkten ska klara nya krav. Ofta görs ändring-
arna på rutin, då området kring produkten är så väl klarlagt att den använda metoden kan 
beskrivas efter ett förutbestämt arbetssätt. För att hitta lösningen på ett problem genom att 
endast göra ett val från en lista med ett antal artiklar, så görs en så kallad urvals-
konstruktion. Då redan färdiga komponenter ska sättas samman till en komplett produkt 
görs en sammanställningskonstruktion. När ett konstruktionsproblem kräver utveckling 
av en process, sammanställning eller en komponent som inte tidigare existerat, eller att 
informationen om den inte finns tillgänglig för konstruktören, är det en nykonstruktion 
(Ullman 2003). För att klargöra innehållet och få en mer detaljerad förståelse av proble-
met bryts det ner i ett antal steg. Lämpligt material att använda är då projektets huvud-
uppgift, kundernas önskemål och kravspecifikationen (Eppinger & Ulrich 2000). De delar 
som ingår i produktdefinitionen är produkt, process, omgivning, människa samt ekonomi 
(Olsson 1995b). 
 
Produkt 
Eftersom produkter ofta består av ett antal olika delar är det viktigt att klarlägga omfatt-
ningen av dessa, det vill säga vilka delar som ska eller bör ingå i produkten. Genom att 
dela upp produkten i ett antal produktdelar kan en mer detaljerad förståelse för produkten 
erhållas. Produktdelarna kan sedan sammanföras till en produktenhet (Olsson 1995b).  
 
Process 
Produktens användningsprocess, eller den procedur som produkten ska utföra, kan förkla-
ras verbalt eller åskådliggöras i till exempel ett processträd. Processen kan beskrivas med 
huvudprocess och delprocesser (Olsson 1995b). Det är viktigt att målet med det här steget 
blir att beskriva de funktionella elementen av produkten utan att tillämpa någon teknisk 
principlösning. Med detta menas att deluppgifter uttrycks så att det inte medför någon 
speciell lösning av konceptet (Eppinger & Ullrich 2000). I vissa lägen kan det vara svårt 
att dela in problemet i delprocesser. Även om försök med en indelning bör göras, är det 
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viktigt att förstå att för produkter med enkla funktioner blir den indelningen inte så an-
vändbar (Eppinger & Ulrich 2000).  
 
Omgivning 
För att få en förståelse för produktens bruksomgivning kan dess plats, position och miljö 
beskrivas. Det kan till exempel förklara produkten i förhållande till geografiskt område, 
läge och angränsande produkter (Olsson 1995b). 
 
Människa 
Genom att ta reda på vilka personer som kommer att använda sig av produkten eller som 
är berörda av produktens användning kan utvecklingsarbetet fokuseras mot en tydlig 
målgrupp. Det är också viktigt att klargöra vad som är människans respektive produktens 
uppgift vid användandet (Olsson 1995b). 
 
Ekonomi 
Att utveckla, producera och marknadsföra nya produkter innebär ofta stora investeringar, 
vilket kräver god ekonomisk planering för att kunna generera maximal vinst (Eppinger & 
Ulrich 2000). Därför ska man bedöma tillverknings-, användnings- och underhålls-
kostnader samt produktens pris (Olsson 1995b). 
 
3.1.6 Benchmarking 
Med benchmarking menas att man studerar produkter på marknaden som har liknande 
funktioner som den blivande produkten (Eppinger & Ulrich 2000). Den huvudsakliga 
anledningen till att detta görs är för att undvika att tid läggs på att utveckla redan existe-
rande produkter (Ullman 2003). Produkter med likartade funktioner finns dels inom 
samma produktområde, men även inom helt andra. Vanligtvis är det lättare att hitta pro-
dukter från den första kategorin, eftersom man i detta skede har fått en bra översikt över 
konkurrenterna. Ett sätt att hitta dessa produkter är att söka via produktkataloger, 
branschmässor, Internet, artiklar och branschtidningar (Eppinger & Ulrich 2000). 
 
3.1.7 Framtagning av produktförslag 
Den förståelse om problemet som tidigare klarlagts används nu som bas för att generera 
koncept, även kallat produktförslag. Ett koncept är en idé som är tillräckligt utvecklad för 
att kunna erhålla en funktion. För att åstadkomma detta finns det en mängd metoder för 
att på ett systematiskt tillvägagångssätt kunna generera många bra idéer. Nedan beskrivs 
av ett antal möjliga metoder. Koncepten kan beskrivas antingen verbalt, som enkla skis-
ser eller i form av till exempel pappersmodeller. Det viktiga är att de ger en indikation 
om hur funktionen kan uppnås. Ingen enskild metod kan anses vara den bästa, utan ge-
nom erfarenhet och bekantskap med flera, används den eller de metoder som passar bäst 
för att lösa ett specifikt problem (Ullman 2003). Genom hela processen görs en reflektion 
över resultatet, bland annat för att hitta alternativa sätt att bryta ner problemet eller för att 
se till att allas idéer integreras i processen (Eppinger & Ullrich 2000).  
 
Brainstorming 
Grundtanken med brainstorming är att en grupp på mellan 5 och 15 personer samlas för 
att generera idéer kring ett specifikt problem. Idéerna presenteras spontant av deltagarna 
och inga idéer kritiseras eller utvärderas. Det är viktigt att uppmuntra ett tänkande med 
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roliga idéer som till en början kan verka omöjliga, men som ändå kan ge ledtrådar till nå-
got användbart (Ullman 2003). Metoden kan slutligen leda fram till en eller två använd-
bara idéer, eller en antydan till en lösning, och därför har den inte varit i onödan (Pahl et 
al. 2007). Metoden kan också användas individuellt, då observationer har visat på att in-
dividuellt arbete ofta kan leda till fler och bättre koncept än då arbetet sker i grupp 
(Eppinger & Ulrich 2000). 
 
Analogier  
För att generera koncept med metoden analogi kan den tänkta funktionen som ska lösas 
funderas igenom och sedan ställa sig frågan ”Vad finns det för något annat som tillhan-
dahåller den här funktionen?”. Ett objekt med en liknande funktion kan då hjälpa till med 
idéer till konceptet. Analogier utanför de tekniska områdena kan också visa sig vara an-
vändbara, som till exempel från naturen (Ullman 2003). 
 
Morfologiskt diagram 
Syftet med den här tekniken är att generera idéer utifrån de identifierade funktionerna, 
som är tänkta att lösa problemet. Målet är att hitta så många lösningar som möjligt till 
varje enskild funktion. För en ökad förståelse förklaras lösningsprinciperna med enkla 
skisser. Därefter kombineras de individuella lösningarna till ett antal övergripande kon-
cept som uppfyller funktionskraven. Det är viktigt att lösningarna för varje enskild funk-
tion hålls på samma abstraktionsnivå och att koncepten är rimliga att genomföra. Detta 
beror på att de enskilda funktionerna ska vara jämförbara och att det med många genere-
rade idéer kan bli tusentals möjliga koncept (Ullman 2003). 
 
TRIZ 
Metoden bygger på idén att många av de problem som ingenjörer ställs inför redan har en 
lösning, men från ett helt annat sammanhang. Metoden utvecklades efter andra världs-
kriget av den ryske ingenjören Genrikh Altshuller. Genom att söka bland världspatenten 
för att hitta användbara strategiska tekniker upptäckte han att samma principer för att lösa 
olika problem ofta förekom inom flera områden, men i helt olika sammanhang och med 
många års mellanrum. Arbetet resulterade i en patentdatabas, som sedan dess har ut-
vecklats och som idag ligger till grund för olika TRIZ-metoder (Ullman 2003). En av 
metoderna består av 40 fysikaliska principer, vilka en stor del av patenten är uppbyggda 
av. Dessa principer kan användas för att generera idéer för att lösa tekniska problem 
(Eppinger & Ulrich 2000). 
 
Patentsökning 
En bra källa med teknisk information, detaljerade ritningar och förklaringar över hur 
många produkter fungerar är patent (Eppinger & Ulrich 2000). För att söka reda på dessa 
tidigare registrerade patent finns ett antal databaser på Internet. Problemet med att an-
vända sig av patent är att det kan vara svårt att hitta det som efterfrågas, och att det ofta 
finns mycket annan intressant information som kan vara störande för arbetet (Ullman 
2003). 
 
3.1.8 Utvärdering av produktförslag 
När tillräckligt många koncept har genererats sker en utvärdering. Koncepten utvärderas 
ofta i flera omgångar där de mindre bra koncepten successivt sållas bort, tills slutligen det 
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bästa produktförslaget återstår. Det finns två olika typer av jämförelser mellan koncepten. 
De ena är det absoluta, där varje koncept jämförs direkt med kriterierna i kravspecifika-
tionen. Det andra är den relativa, där de olika alternativa koncepten jämförs mot varandra 
med hjälp av kriterierna i funktionsanalysen (Ullman 2003). Här presenteras två stycken 
relativa utvärderingsmetoder. 
 
Utvärdering baserad på förnuft och erfarenheter grundar sig på en av tre direkta reaktio-
ner hos konstruktören: (1) det är inte möjligt och kommer aldrig att fungera, (2) det skulle 
kunna fungera om någonting annat inträffar, (3) det är värt att överväga. Ju mer erfaren-
het om konstruktionsarbete, ju mer pålitlig blir konstruktörens kunskap och beslut i det 
här läget. Det finns ett flertal olika aspekter på de tre olika direkta reaktionerna. Det kan 
handla om att enskilda konstruktörer eller företag avstår från nya idéer till förmån för re-
dan beprövade, vilket inte alltid är fel, men det kan i vissa fall hindra förbättringar av 
produkter. Det kan också vara så att oklara faktorer kring produkten finns, och att dessa 
måste klargöras för att konceptet ska fungera. De svåraste koncepten att utvärdera är de 
som inte tydligt indikerar om de är bra eller dåliga. Då blir tidigare erfarenheter och kun-
skap helt nödvändiga, om det inte finns så måste den insamlas (Ullman 2003). 
 
Utvärdering med beslutsmatris eller Pughs beslutsmatris används för att jämföra olika 
koncept relativt varandra med konceptets förmåga att klara av de tidigare uppställda kri-
terierna, i exempelvis funktionsanalysen. Genom att rangordna kriterierna efter dess be-
tydelse, kan sedan de olika koncepten bedömas och ge en förståelse om vilket som är det 
bästa alternativet (Ullman 2003). Det första steget är att ta fram kriterierna som produk-
ten ska uppfylla, från till exempel funktionsanalysen. Efter detta väljs ett koncept ut som 
agerar referensobjekt. Det kan röra sig om en tillgänglig produkt på markanden eller ett 
av de framtagna koncepten. Sedan värderas koncepten relativt referensobjektet, med 
poängskalan ”bättre än” (+), ”samma som” (0) eller ”sämre än” (–). Efter att alla koncept 
har rankats utefter alla kriterier summeras poängen och skrivs in i botten av matrisen. 
Dessa poäng ligger sedan till grund för rangordningen av de olika koncepten. Beroende 
på hur utfallet blev, så kan man här välja att antingen gå vidare med det vinnande kon-
ceptet eller att kombinera valda delar av de högrankade koncepten (Eppinger & Ulrich 
2000). 
 
3.1.9 Produktutkast 
Utifrån resultatet av utvärderingen av produktförslagen ska ett produktutkast genereras. 
Syftet med det här steget är att förfina produkten samt att bestämma mer i detalj hur den 
ska se ut (Ullman 2003). Ett produktutkast ska visa: vilka väsentliga delar som ingår i 
produkten, det inbördes arrangemanget mellan enheterna, ungefärliga huvuddimensioner 
samt produktens eventuella anpassning i sin omgivning (Olsson 1995a). 
 
3.1.10 Prototypframställning 
Det är viktigt att kunna kommunicera och testa egenskaper hos olika produktförslag. Un-
der produktutvecklingsprocessen görs ett flertal olika modeller av den tänkta produkten. 
Det kan vara enkla beräkningar, datasimuleringar, skisser, 3D-modeller eller fysiska mo-
deller. De fysiska modellerna av produkten kallas för prototyper.  
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Syftet med en prototypframställning varierar beroende på i vilken fas av produktutveck-
lingsprocessen den används. En prototyp av ett koncept kan testas mot funktionsanalysen. 
Vid den här typen av prototypframtagning är det inte den exakta geometrin, materialet 
eller tillverkningsprocessen som är det viktigaste, därför kan den tillverkas i trä, papper 
eller annat material som finns tillgängligt. Det finns även andra typer av prototyper, ex-
empelvis sådana som kan visa på om produkten går att tillverka eller inte (Ullman 2003). 
 
Det förekommer generellt fyra olika syften med prototyper: lärande, kommunikation, in-
tegration och milstolpar. Det första syftet är främst för att kontrollera att konceptet verk-
ligen fungerar. Kommunikation är till för att förmedla idéer på ett enkelt sätt till upp-
dragsgivare eller mellan projektmedlemmar. Integration hjälper till att kontrollera att 
produktens olika delar fungerar tillsammans som det är tänkt. Det sista syftet består i att 
prototyper också används som bevis på att en milstolpe har nåtts och att en viss nivå av 
funktionalitet har åstadkommits (Eppinger & Ulrich 2000). 

3.2 Sovkomfort 
Examensarbetet har till stor del fokuserat på boendemiljön i lastbilshytter, och där sängen 
varit en viktig del. Av den anledningen har teorier om vad som är sovkomfort studerats. 
Man tillbringar ungefär en tredjedel av sitt liv i sängen (Lee & Park, 2006) och därför är 
det viktigt att våra sängar är komfortabla. Vad som menas med god sängkomfort är svårt 
att ge ett entydigt svar på, eftersom det är mycket beroende på individens subjektiva be-
dömning. I en undersökning visade det sig att 7 % av sömnproblemen kunde relateras till 
obekväma madrasser (Bader & Engdahl 2000). 
 
I en studie där en mjuk och en fastare säng testades, mättes sömnkvalitén som sömnkon-
tinuitet, sömnstruktur samt testpersonernas subjektiva bedömning av sömnkvalitén. De 
två första variablerna mättes med elektroniska instrument. Det visade sig att testpersoner-
nas upplevelser av sömnkvalitén inte alltid stämde överens med informationen från de 
elektroniska mätresultaten. Dessutom uppvisades inga tecken på att någon av de testade 
sängarna var bättre än den andra. Slutsatsen är att ett optimalt sovunderlag ska främja de 
naturligt förekommande rörelserna, samt att det ska vara tillräckligt mjukt för att för-
hindra att tryck på lederna uppstår. Om sängen är för mjuk kan positionsändringar hind-
ras och därmed försämra sömnen (Bader & Engdahl 2000). 
 
Vidare har en annan studie gjorts för att jämföra sovkomfort och -kvalité mellan testper-
soners egna sängar och nya sängar. Testpersonerna fick bland annat bedöma rygg- och 
axelsmärta och sovkomfort. De upplevde en markant skillnad mellan sängarna, då den 
nya sängen gav bättre sömnkvalité. Det uppdagades inga stora skillnader mellan olika 
grupperingar, så som ålder och vikt. Däremot visade det sig att den billigaste typen av 
säng gav påfallande stor andel ryggsmärtor jämfört med sängar i mellan- och premium-
klassen (Jacobson et al. 2007). Att identifiera vad som gör en madrass komfortabel är ett 
mycket komplext problem. En samverkan av psykologiska, fysiologiska och fysiska till-
stånd är avgörande för sömnkvalitén. En komfortabel madrass kan definieras som en 
madrass vilken ger lagom stöd så att ryggradskrökningen liknar den som blir vid stående 
position. En icke komfortabel madrass ger därför ett otillräckligt stöd och ryggradskrök-
ningen skiljer sig betydligt från den som skapas i stående position (Lee & Park 2006). 
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4 Genomförande 
I genomförandet beskrivs arbetssättet enligt produktutvecklingsprocessen och hur de ti-
digare beskrivna metoderna har tillämpats. Här redovisas också de olika ställningsta-
ganden som gjorts under arbetets gång och resultatet av dessa. Resultatet från de olika 
delarna har sedan använts för att arbeta vidare i produktutvecklingsprocessen. 

4.1 Planering 
Tillsammans med Klippan Safety upprättades i början av projektet en tidsplan över in-
formationsinsamlandet, som var den inledande fasen i projektet. När projektet sedan blev 
mer definierat kompletterades tidsplanen och blev mer detaljerad, se bilaga 1. Tillsam-
mans med en projektbeskrivning godkändes tidsplanen av handledaren på Klippan Safety 
och handledaren på Högskolan.  

4.2 Undersökning av marknaden 
För att vara säker på att produktutvecklingsarbetet fokuserades på en produkt som kun-
derna efterfrågar krävdes att information samlas in från de olika marknadssegmenten i 
den tänkta målgruppen. Insamlandet av data skedde i två steg: undersökning av boende-
miljön i lastbilshytter och undersökning av möjliga förbättringar för komfortmodulen. 
Dessa båda redovisas här var för sig.  
 
4.2.1 Undersökning av boendemiljön i lastbilshytter 
Som en inledande del i arbetet gjordes en förstudie över hur boendemiljön ser ut idag i en 
lastbilshytt. Genom att samla information om några av de ledande lastbilstillverkarnas 
utformning av hytter och om lastbilsbranschen i stort, skapades en uppfattning om boen-
demiljön och hur det är att vara lastbilschaufför. Utöver detta så var syftet också att iden-
tifiera eventuella behov i dagens lastbilshytter, inriktade mot en produkt som var i linje 
med Klippan Safetys produktsortiment. Informationen samlades in genom bland annat 
intervjuer av säljare, sökning på hemsidor och besök i lastbilshytter. I förstudien ingick 
också en undersökning över vilka regler och föreskrifter som finns för lastbilstrafik, till 
exempel vilka kör- och vilotider som gäller. 
 
För att ytterligare förstärka kunskaperna om lastbilsbranschen och boendemiljön i hyt-
terna gjordes ett besök i slutet av augusti på Trailer Trucking Festival på Mantorp Park. 
På utställningen fanns flera av Europas största lastbilstillverkare representerade, vilket 
gav möjlighet till att studera olika lastbilshytter närmre. Samtidigt kunde återförsäljarna 
intervjuas för att få deras åsikter och tankar om hur de själva och kunderna ser på hytt-
miljön. Under arbetets gång var även tidskriften Trailer Magazine (nr 8 & 9, 2007) en 
källa till information och bidragit till en bättre allmän förståelse för lastbilsbranschen. 
Bilder från Mantorp Trucking Festival kan ses i Figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1 Bilder från Mantorp Trucking Festival 
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De viktigaste synpunkterna som kom fram i detta tidiga skede vad gäller hyttkomforten i 
allmänhet var: 

• Det blir allt vanligare att man bygger om sin lastbil.  
• Det ställs allt högre krav på hyttkomforten.  
• Extrautrustning så som mikrovågsugn och TV är vanliga önskemål. 
• Luftkonditionering i hytten när motorn är avstängd skulle uppskattas av många. 
• De flesta förarna utnyttjar sovplatsen ensam, men många anser ändå att två sängar 

är användbart. 
• Kunderna efterfrågar bredare säng. 

 
Med stöd av den hittills insamlade informationen och i samråd med Klippan Safety be-
slutades att examensarbetet skulle rikta in sig på vidareutveckling av en av företagets re-
dan befintliga produkter, den så kallade komfortmodulen, se bilaga 2. Anledningen till 
detta var främst svårigheterna att hitta ett entydigt problemområde i hytten som flera till-
frågade ansåg vara i behov av förbättring och att det fanns en antydan till möjliga förbätt-
ringar av komfortmodulens funktioner. Detta ledde till att insamlandet av information nu 
blev mer fokuserat kring komfortmodulen. Trots detta fanns det fortfarande en möjlighet 
till att projektet skulle kunna bestå i utveckling av en annan angränsande produkt, om un-
dersökningen senare visade på behov av detta. 
 
Produktundersökning av komfortmodulen  
För det fortsatta arbetet var det viktigt att få en djupare förståelse kring funktionerna i 
dagens lösning på komfortmodulen och hur den är uppbyggd, se Figur 4.2. I dagsläget är 
den anpassad för montering bakom passagerar- och förarstolen i Volvos lastbilshytter 
med sovplats. Komfortmodulen består av en elektriskt ställbar säng, ett handfat med rin-
nande vatten samt extra förvaringsutrymmen, se bilaga 2. För att komma åt vattnet och 
förvaringsutrymmena är sängen fällbar mot hyttväggen. På grund av sängens bredd är 
den tvungen att vara uppfälld vid körning för att inte komma i konflikt med förar- och 
passagerarstolen.  
 

 
Figur 4.2 Komfortmodulen från Klippan Safety 

Sängen är i höjdled justerbar vid fot- och huvudände, vilket ger en ökad komfort vid till 
exempel TV-tittande, då sängen kan fungera som fåtölj. Det har visat sig att det finns en 
framtid för den här produkten och Klippan Safety vill fortsätta arbetet med att utveckla 
den och göra den mer användarvänlig. Som inledning till det fortsatta arbetet undersöktes 
därför den tänkta målgruppen, som kan komma i kontakt med komfortmodulen. 
 
Identifiering av målgrupp 
Efter undersökningen av produkten identifierades den tänkta målgruppen och de olika 
segmenten av intressenter som den utgörs av. För att inte få ett alltför stort informations-
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underlag var det viktigt att begränsa antalet marknadssegment och därför riktades under-
sökningen till den svenska marknaden och främst till lastbilsmärkena Volvo och Scania. 
Trots detta var det en fördel att kontakta flera olika markandssegment för att öka urvalet, 
eftersom behoven då sågs från flera perspektiv. Intressenterna rangordnades av Klippan 
Safety efter hur stor påverkan på produktvalet de har, där de tre första segmenten i föl-
jande lista ansågs vara de viktigaste att få information ifrån. Sedan söktes representanter 
från de olika segmenten som var intresserade att ställa upp med information.  
 

• Produktutvecklarna hos lastbillstillverkarna. 
• Återförsäljare som har produkten i sitt sortiment, till exempel PeBe. 
• Proffsbyggarna, de som bygger om och till hytter, till exempel Svensk Hyttcom-

fort och Ellbe. 
• Chaufförer, det vill säga användarna.  

 
Efter identifieringen och rangordningen av målgruppen sammanställdes ett frågeformulär 
med tillhörande produktblad om komfortmodulen. Produktbladet bestod av fotografier 
och en utförlig produktbeskrivning, se bilaga 2. Frågeformulären var olika utformade be-
roende på vilket marknadssegment de var avsedda för. En del frågor handlade om hytt-
komfort i allmänhet, medan andra var mer inriktade mot komfortmodulen. Exempel på ett 
utskickat frågeformulär återfinns i bilaga 3.  
 
Det sammansatta dokumentet med frågeformuläret och produktbeskrivningen skickades 
sedan ut till representanter för de olika marknadssegmenten inom målgruppen. Efter en 
första kontakt via telefon skickades frågeformuläret via e-post, för att sedan samlas in. En 
del av svaren gavs genom personliga kontakter och en del enbart via telefon. Med stöd av 
den insamlade informationen kunde sedan representanternas åsikter allmänt kring hytt-
komfort och specifikt kring komfortmodulen indikeras.   
 
4.2.2 Undersökning av möjliga förbättringar för komfortmodulen 
För att ytterliggare kunna samla in information från främst användarna, det vill säga 
chaufförerna, besöktes Skånebil lastvagnar i Ängelholm. Företaget, som firade 30-års 
jubileum, hade öppet hus med inbjudna utställare från lastbilsbranschen och visning av 
Volvos modellprogram. Klippan Safety fanns också representerat, med bland annat före-
visning av komfortmodulen. Besöket på Skånebil gav möjlighet att direkt diskutera hytt-
komfort med både chaufförer och återförsäljare.  
 
Som en sista del i informationssamlandet kring lastbilshytter och livet i dem gjordes 
ostrukturerad observation hos två chaufförer som kör för Sigurdssons Åkeri AB i 
Halmstad, se vidare i bilaga 6. Under observationstiden pågick en allmän diskussion 
kring bland annat lastbilsyrket och komfort i hytten. Det viktigaste dokumenterades med 
hjälp av fotografering och papper och penna. Då chaufförerna körde olika årsmodeller av 
lastbil ansågs det lämpligt att byta lastbil efter några timmar, detta för att se skillnaderna 
mellan olika hyttinteriörer. Enligt Olsson och Sörensen (2007) så skiljer sig individers 
upplevelser vid observation åt, därför var det viktigt att ur båda gruppmedlemmarnas per-
spektiv se hur chaufförerna upplevde boendemiljön.  
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4.2.3 Slutsats av undersökning av marknaden 
Med stöd av all information som kommit fram till detta skede, gjordes en sammanställ-
ning av svaren från frågeformulären och den insamlade informationen från bland annat 
intervjuer, där de viktigaste och mest förekommande behoven kring ökad komfort i last-
bilshytten framgick. Eftersom arbetet tidigare var beslutat att vara mer inriktat mot identi-
fiering av förbättringar på komfortmodulen, så redogörs resultatet också med fokus på 
den. Nedan följer några av de viktigaste synpunkterna som framkom. Den fullständiga 
versionen återfinns i bilaga 4. 
 
En återkommande synpunkt från flera av marknadssegmenten var att komforten i hytten 
blir mer och mer prioriterad. Flera är beredda att utrusta sina bilar och kosta på en högre 
komfort. Chaufförerna ansåg det framförallt vara viktigt med en luftig hytt och mycket 
rymdkänsla. Många av chaufförerna nämnde vikten av en säng som gärna vara bredare än 
dagens lösningar och som därmed ger en högre komfort. Den nedre sängen i hytten an-
sågs som lite ”helig”, eftersom man värdesätter att kunna se ut och ta sig ut snabbt från 
hytten om någonting händer. Det är också viktigt att kunna sätta ner fötterna på golvet när 
man stiger upp på morgonen, samt att man slipper momentet med att behöva klättra upp 
och ner från den övre sovplatsen.  
 
Den elektriskt ställbara sängen från Klippan Safety gav positiv respons, men det vore bra 
om den var anpassad till flera lastbilstillverkare utöver Volvo. Däremot sågs många pro-
blem med användandet av komfortmodulen, dels på grund av att sängen måste vara i upp-
fällt läge under körning och dels att komfortmodulen bygger på höjden, vilket medför att 
den övre sängen i hytten måste plockas bort. Kring behovet av ytterliggare förvarings-
utrymmen fanns det olika uppfattningar. Några menar att det inte får bli för mycket för-
varingsutrymmen, då detta leder till att man samlar på sig för mycket saker. En annan 
risk med att ha för mycket förvaring i lastbilshytten är att rymdkänslan kan försvinna. 
Andra tycker att det är för lite förvaring och ser gärna att det tillkommer mer.  
 
Vid tillfället för den ostrukturerade observationen framgick det att det finns chaufförer 
som föredrar att använda den övre sängen. Anledningen till detta är den bättre luftcirku-
lation som finns där och att man får möjlighet att ha sängen bäddad hela tiden. De flesta 
äldre förarna undviker dock att sova i den övre bädden mycket beroende på svårigheter 
att klättra upp och ner för den. I de fall där det finns två sängar, upplevs den bredaste 
sängen som den med bäst sovkomfort, där också de flesta chaufförer väljer att sova. Last-
bilshytter med möjlighet till ståhöjd ger en bra rymdkänsla och rörelsefrihet i hytten. Nå-
got som framkom under diskussionerna är att det är för mycket skrymslen i och runt 
sängen, vilket gör det svårt att hålla rent. Vad som tydligt framgår av hela marknadsun-
dersökningen är att det är mycket individuellt hur hyttkomforten uppfattas – ålder, 
tidigare erfarenheter och körda bilar är några faktorer som bland annat påverkar.  

4.3 Förslag på idéer till projekt 
Med stöd av informationen från marknadsundersökningen genererades en lista över olika 
idéer till projekt. Som det nämndes tidigare, så är användarnas önskemål mycket varie-
rande och individuella och därför kunde också många idéer genereras. Förslagen visar på 
idéer som framkommit både under arbetet med förbättringar av boendemiljön i allmänhet 
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och de som fokuserar på komfortmodulen. Detta är för att visa på den bredd som fanns i 
början på möjliga inriktningar på projektet. 
  
Förslag på idéer till projekt som berör lastbilshytten i allmänhet: 

• Gardin med inkluderad ljus- och ljuddämpning och värmehållning/frånstötning av 
kyla. 

• Tillgång till varmvatten på utsidan av bilen istället för i komfortmodulen. 
• Kassaskåp till hytten. 
• Torkskåp. 
• Kudde i förarstolen för avlastning av högerbenet vid långa körpass. 
• Köksmodul som kan eftermonteras och ersätta den övre sovplatsen. 
• Bälte som inte låser sig vid små inbromsningar. 
• Skapa rymdkänsla i hytten med mer smarta förvaringsutrymmen. 

 
Förslag på idéer till projekt som berör komfortmodulen: 

• Anpassning av komfortmodulen till flera olika lastbilstillverkare och lastbils-
modeller. 

• Avlastningsbord från hyttvägg eller från komfortmodulen, med flera funktioner, 
till exempel mugghållare och spegel. 

• Extrasäng till hytt där komfortmodulen finns installerad.  
• Lättare åtkomst av vattnet i komfortmodulen. 
• Mer slimmad komfortmodul med underlättad åtkomst av befintliga förvaringsut-

rymmen.  
• Smalare säng till komfortmodulen för att slippa fälla upp sängen vid körning. 
• Utrusta komfortmodulen med kyl/frys och mikrovågsugn. 
• Integrera lastsäkringsnät i komfortmodul. 

 
Som tidigare nämnts så skulle projektet främst vara fokuserat på förbättring av komfort-
modulen. Några av de tyngsta argumenten för komfortmodulens framtid på marknaden 
var att bli av med problemet att behöva fälla upp sängen vid körning, samt vikten av bra 
sovkomfort, det vill säga en bred och bekväm säng med enkel och snabb tillgång. Med 
hänsyn till detta presenterades slutligen förslagen på idéerna för Klippan Safety och efter 
en gemensam diskussion beslutades det om att det fortsatta arbetet skulle rikta in sig just 
på sängen till komfortmodulen. För att komma till rätta med problemet att behöva fälla 
upp sängen vid körning, krävdes en säng med variabel sängbredd.  
 
Ett av de identifierade segmenten i målgruppen var lastbilstillverkarna, vilkas synpunkter 
också skulle var med i undersökningen av marknaden eftersom en försäljning av produk-
ten direkt till dessa kan innebära stora försäljningsvolymer. Tillfälle gavs att besöka 
Scania i Södertälje, men då detta möte ägde rum under ett relativt sent skede i projektet 
så blev informationen därifrån snarare en bekräftelse på delar av det som tidigare kommit 
fram i undersökningen av marknaden, se bilaga 5.  
 
Anledningen till att sängen behöver vara uppfälld mot hyttväggen vid körning är att den 
annars kommer i konflikt med förar- och passagerarstolen. Genom att göra sängen ställ-
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bar kan den vara nedfälld samtidigt som föraren har en bekväm körställning. Detta gör att 
inga omställningar av sängen behöver göras vid till exempel korta raster för vila. I det 
läget har sängen en acceptabel bredd för vila, för att sedan kunna expanderas till en be-
kvämare säng vid längre stopp. Vid en del fall ska sängen endast behöva ställas till ac-
ceptabel bredd en gång och föraren ska därefter inte behöva flytta stolarna mer. Detta är 
helt beroende av hur chauffören vill ha sina inställningar på stolarna respektive sängen, se 
Figur 4.3.  
 

 
Figur 4.3 Ett tvärsnitt av sovhytt med två bäddar 

4.4 Kravspecifikation 
I samarbete med Klippan Safety arbetades en kravspecifikation fram, som i inledningen 
av projektet godkändes av företaget och handledare på högskolan, se bilaga 7. Den an-
vändes sedan som stöd vid framtagningen av funktionsanalysen.  

4.5 Funktionsanalys 
En funktionsanalys för funktionsområdet handhavande/basfunktioner togs fram för 
sängen med variabel bredd, se bilaga 9.1. Huvudfunktionen var att medge ställbarhet på 
bredden av sängen. Funktionsanalysen användes under arbetets gång för att kontrollera 
att de uppställda kraven och önskemålen på produkten var uppfyllda.   

4.6 Produktdefinition 
Som i det flesta produktutvecklingssituationerna är även detta arbete en kombination av 
ett flertal konstruktionsfall. Genom att förbättra den redan befintliga komfortmodulen kan 
arbetet anses vara en ren omkonstruktion. Men ser man till arbetet med att göra en säng 
med variabel sängbredd så krävs även mycket nykonstruktion. Hur de olika komponen-
terna ska placeras i förhållande till varandra kräver en viss sammanställning. För att bland 
annat klargöra produktens användningsområde och huvuduppgift kan man enligt Olsson 
(1995b) göra en indelning enligt följande: Produkt, process, omgivning, människa och 
ekonomi. 
 
4.6.1 Produkt 
Den expanderbara sängens ingående delar som ska eller bör ingå i produkten delades upp 
efter produkt, produktenhet och produktdel, se bilaga 8.  
 
4.6.2 Process 
Här beskrivs processen som det är tänkt att den färdiga produkten ska utföra. I det verk-
liga fallet kan momenten skilja sig beroende på vilken lastbilshytt som används. Detta är 
endast en förenklad bild av de möjliga händelseförloppen och medför att bara en viss för-
ståelse för problemets helhet kan fås, se Figur 4.4. 
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Huvudprocess Sova för dygnsvila Tillgång till komfortmodul 

  
Flytta förar- och passagerarstolen framåt 
(alt. ingen omställning alls) Fälla upp sängen 

Delprocesser Ev. fälla ner sängen Ev. reducera bredden 

  Bredda sängen   

Figur 4.4 Processbeskrivning över användandet av säng med variabel bredd 

4.6.3 Omgivning 
Sängen ska vara anpassad till infästningspunkterna som idag finns på komfortmodulen. 
Detta medför att längden på sängen begränsas av komfortmodulen. För den maximala 
bredden blir begränsningen förar- och passagerarstolens placering, minsta bredden be-
gränsas av komfortmodulen. Höjden på sängen blir bland annat begränsad av hyttens in-
vändiga höjd. Kring infästningspunkterna ska sängen vara möjlig att vrida i en bågrörelse 
mot den bakre hyttväggen. Eftersom inga infästningar i hyttväggen får göras, så blir även 
hyttens sidoväggar en begränsning. Komfortmodulen med tillhörande säng, används i en 
lastbilshytt som har avsedd utrustning för övernattning. 
 
4.6.4 Människa 
Den direkta användaren är chauffören, samt eventuell medpassagerare. Vid montering i 
fabrik är även montörer i kontakt med produkten, där det till exempel finns en begräns-
ning på hur mycket en enskild detalj får väga. För att inte begränsa genereringen av idéer 
så gjordes ingen kartläggning över vad som är människans respektive produktens uppgift, 
exempelvis om justeringen av sängbredden ska ske automatiskt eller med hjälp av 
människan. 
 
4.6.5 Ekonomi 
I detta projekt kommer inte några kostnadsberäkningar att utföras. Dock togs en viss hän-
syn till kostnaderna vid val av koncept. 

4.7 Benchmarking 
Benchmarking var en användbar källa till idéer i flera omgångar i produktutvecklingspro-
cessen. Bland annat besöktes ett antal återförsäljare av sängar för att studera dagens 
sänglösningar närmare, se vidare i referenslista. Där ställdes allmänna frågor kring sov-
komfort. Hela produktlösningar, enskilda delar och olika material undersöktes. En del av 
benchmarkingen var inriktad mot studier av dagens sänglösningar hos lastbilstillverkarna. 
Det intressanta var då att undersöka sänguppbyggnad, med ram och madrass, olika mått 
och hur likartade lösningar för breddning kan se ut. Även närliggande branscher där 
övernattning förekommer studerades, så som husvagn och tåg. Besöken hos försäljare 
kompletterades med informationsinsamling via Internet och produktkataloger, se bilaga 
10. Utifrån vad som hittades så bedöms nyhetsvärdet av en säng med variabel sängbredd 
vara stort med gällande krav som ställs på den blivande produkten. Scania har till exem-
pel en säng med kuddar som viks ner över kanten, men då finns det bara två olika bredder 
på sängen. Detta innebär också mycket omställningar av stolarna vid breddning av 
sängen, se bilaga 6.  
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Några av produkterna som hittades med hjälp av benchmarking och som ansetts intres-
santa för projektet är IntelliGel och Lattoflex, se Figur 4.5. IntelliGel är uppbyggd av ett 
gelmaterial, som är sammansatt till ett ihåligt våffelmönstrat rutnät. Materialet används 
idag som ett komforthöjande lager i bland annat sängar. Ur komfortsynpunkt har 
IntelliGel en mängd positiva effekter, bland annat liten tryckbelastning mot kroppen, bra 
luftgenomströmning och liten temperaturförändring vid uppvärmning (Mycomfort. 2007-
11-12 http://www.mycomfortmyway.com). En del av de funktionskrav som söktes lös-
ning på uppfylldes av materialet, bland annat låg vikt, enkel komprimering och likartad 
komfort oavsett komprimeringsgrad. Under benchmarkingen framkom det även att en 
hög bygghöjd på sängen generellt ger en högre komfort. 
 

 
Figur 4.5 IntelliGel samt tre olika typer av plastfjädrar från Lattoflex  

Lattoflex är en sorts plastfjädrar som används i underreden till sängar. De är tänkta att 
ersätta vanliga metallfjädrar som används i många sängar idag. Även Lattoflex har för-
delar som gjorde dem till ett intressant alternativ att använda sig av. Till skillnad från 
metallfjädrar upplevs de som enklare att kontrollera vid en förändring av sängbredden 
och att de redan idag används i vissa lastbilstillverkares sängar. 

4.8 Framtagning av produktförslag  
Då projektet kom att riktas in mot produktutveckling av en säng med variabel sängbredd 
gjordes en brainstorming i grupp bestående av klasskamrater, för att till en början få 
många idéer på lösningar och en diskussion kring problemet. Alla idéer noterades och 
inget ansågs omöjligt, detta för att gynna producerandet av många idéer, se bilaga 11 för 
urval från brainstormingen. Eftersom det ganska tidigt stod klart att en viss indelning av 
problemet i olika områden var nödvändig, så användes brainstorming kring dessa enskilt 
vid ett flertal tillfällen. Några av skisserna från framtagningen av produktförslag finns i 
Figur 4.6. 
 

 
Figur 4.6 Ett urval av skisserna från framtagningen av produktförslag 

Förutom brainstorming så användes ett flertal andra metoder för framtagning av produkt-
förslag under arbetets gång. Med hjälp av de 40 fysikaliska principerna i TRIZ diskutera-
des olika lösningsalternativ på problemet. Fördelen med TRIZ var framför allt att alter-
nativa lösningssätt kunde diskuteras, som annars kanske inte hade förts fram. Vidare an-
vändes analogier genom att ställa sig frågan ”Vad finns det för något annat som till-
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handahåller den här funktionen?”. Sökning bland patent visade på att det fanns många 
liknande lösningar med variabel sängbredd, framför allt inom sjukvården, men där de 
flesta lösningarna på problemet upplevdes som komplicerade. Främst fanns det lösningar 
på variabla sängunderreden, där det tillkom kuddar vid breddning av madrassen. Madras-
ser med steglös variabel bredd saknades helt bland de uppsökta patenten, vilket antydde 
på att madrassen var det som skulle komma att bli det svåraste att lösa.  
 
Under hela fasen med att ta fram idéer på produktförslag gjordes reflektioner och utvär-
deringar av idéerna, vilket är en viktig del i produktframtagningsprocessen. Klippan 
Safety framhöll särskilt kraven på enkelhet, viktreducering, komfort och steglös inställ-
ning. Utifrån dessa krav tillsammans med funktionsanalysen och genom att konstatera att 
vissa lösningar var tekniskt omöjliga, kunde en utvärdering ske. Även om många mer 
vilda idéer ganska snabbt kunde avfärdas, så var de möjligt att från just dessa generera 
nya. Kravet på komfort har påverkat framtagningen av produktförslag kring sängunderre-
det till att lösningen bör vara fjädrande. 
 
Med stöd av de genererade idéerna och lösningsalternativen för de identifierade funktio-
nerna, bland annat från produktdefinitionen, skapades en morfologisk matris, se bilaga 12 
och 13. Därefter kombinerades de individuella lösningarna till fyra övergripande koncept. 
I de framtagna koncepten visas endast lösningen av det bärande underredet och madras-
sen, även om det fanns tankar på till exempel låsning i olika sängbredder och lösningen 
på ett expanderbart tygöverdrag.  
 
Koncept 1 
Med Lattoflex placerade i lederna på en 
spaljéliknande lösning kan variation i bred-
den på underredet fås. Som stöd under spal-
jén finns teleskoperande rör. Madrassen be-
står av IntelliGel som är klädd med ett elas-
tiskt tyg i två delar. Ett lager av mer kom-
forthöjande material och ett som är mer 
stryktåligt för yttersidan, se Figur 4.7. 
 
                Figur 4.7 Koncept 1 

Koncept 2 
I detta koncept består madrassen av ett flertal 
individuella madrassdelar som gör det möj-
ligt att variera sängbredden. Delarna vilar i 
spår i ytterkant och i mitten av sängen. På 
grund av den spalt som blir mellan madrass-
delarna vid maximalbredden på sängen så 
täcks ovansidan med ett tåligt tyg. Tyget kan 
antingen vara elastiskt eller rullas ihop, se 
Figur 4.8. 
               Figur 4.8 Koncept 2 
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Koncept 3 
Precis som i det första konceptet består 
madrassen av IntelliGel. Skillnaden ligger 
istället i underredet som har fjädrande trä-
ribbor. Dessa är ställbara genom att de går 
omlott genom ett plaststöd. Träribborna är 
av samma typ som används i många sängar 
idag, se Figur 4.9 
 

                Figur 4.9 Koncept 3 

Koncept 4 
Även i det här konceptet används IntelliGel i 
madrassen. Den bärande sängbotten är upp-
byggd av teleskoperande rör med tillhörande 
Lattoflex. Mellan dessa sitter enskilda fjäd-
rar som förväntas göra att förändringen i av-
ståndet mellan Lattoflexen blir lika över hela 
längden. Val av Lattoflex kan variera, men 
för att undvika fasthakning krävs en jämn 
ovansida, se Figur 4.10. 

     Figur 4.10 Koncept 4 

4.9 Utvärdering av produktförslag 
Valet av vilka koncept som gick vidare baserades främst på förnuft och erfarenheter, där 
Klippan Safetys synpunkter blev avgörande. Bland dessa fyra koncept ansågs koncepten 
med Lattoflex och det med träribbor vara de mest intressanta att arbeta vidare med. 
Lattoflexen har låg vikt i kombination med att den ger en bra fjädring, samt att den är 
uppbyggd av flera individuella delar som enkelt kan flyttas i ett system. Träribbornas för-
delar är att Klippan Safety använder ribbor i några av sina sängmodeller idag, vilket gör 
dem till en väl beprövad produkt. De är även bra ur viktsynpunkt. Koncept 2 har den 
nackdelen att den inte blir skarvlös, vilket antas ge sämre komfort.  
 
Efter ytterligare arbete med de utvalda koncepten, togs vid diskussion med Klippan 
Safety beslutet att arbetets fokus skulle riktas in mot att hitta en lösning på endast 
madrassen. De lösningar på sängunderrede och inställning av bredd som hittills har tagits 
fram har därför inte vidareutvecklats, även om dessa lösningar ansågs som möjliga att 
vidareutveckla. Detta beror dels på tidsbrist och dels på att, som det tidigare konstatera-
des, den största svårigheten ligger i att få fram en tillfredställande lösning på madrassen. 
Samtidigt visade det sig att Klippan Safety hade utvecklat en ram med funktion till ställ-
bar bredd som kan fungera som testrigg för att visa på funktionen av madrassen.  

4.10 Vidareutveckling av produktförslag 
Då beslutet togs att arbetet skulle riktas in mot att gälla endast madrassen skapades en 
funktionsanalys med fokus på funktionen för madrassmaterialet, se bilaga 9.2. Det ska-
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pades även en funktionsanalys för madrassklädseln, eftersom det till viss del ställs andra 
krav på den än på madrassmaterialet, se bilaga 9.3. För madrassmaterialet undersöktes på 
nytt några av de tidigare avfärdade materialen, för att eventuellt bidra till en bättre lös-
ning. 
 
I Figur 4.11 framgår de madrassmaterial som undersöktes. Polyuretanskum används idag 
i lastbilssängar från Klippan Safety, men även bland många andra sängtillverkare. 
IntelliGel har intressanta egenskaper för den tänkta funktionen, vilka framgår i kapitel 
4.7. Tempur är ett viskoelastiskt material som, precis som pocketfjädrar, är vanligt före-
kommande i madrasser. 
 

 
Figur 4.11 De fyra undersökta materialen polyuretanskum, IntelliGel, Tempur och pocketfjädrar 

För klädseln med funktionen att kunna expandera togs ett antal olika förslag fram, se 
Figur 4.12-4.18. Främst studerades varianter på hur olika resår i kombination med tyget 
kan användas, eftersom valet av tyg styrs av kraven från lastbilstillverkarna. Nedan följer 
en beskrivning av de koncept på klädsel som ansågs vara mest intressant att utvärdera och 
göra fortsatta tester på. Samtliga koncept visar på där halva tyget runt madrassen är ex-
panderbart, vilket ansågs tillräckligt för att uppnå önskat resultat. Förmågan hos resåren 
att expandera till önskad bredd är beroende av dess utgångslängd.  
 
Klädselkoncept 1  
I den elastiska sektionen finns sydda kanaler med 
invändiga rund- eller planresår. I utsträckt läge 
blir ytan slät, förutom upphöjningarna av resåren 
och vid hoptryckt bildas veck på ytan, se Figur 
4.12. 
 

      Figur 4.12 Klädselkoncept 1 

Klädselkoncept 2  
Här är tyget fastsytt i ett resårband, vilket har 
sytts fast då de är i utsträckt läge. En likhet finns 
med resårband som används i vissa klädesplagg, 
se Figur 4.13. När resåren dras samman veckas 
tyget i ett regelbundet mönster. I utsträckt läge 
blir ytan plan. 
 

     Figur 4.13 Klädselkoncept 2 
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Klädselkoncept 3 
Den elastiska delen utgörs av ett nät som är gjort 
av rundresår. Dels har nätet i sig en elastisk 
funktion men resårbanden bidrar också. Innanför 
nätet ligger ett tunt skyddande tyg som veckas 
oregelbundet, se Figur 4.14. 
 

     Figur 4.14 Klädselkoncept 3 

Klädselkoncept 4  
I det här fallet har ett stort antal enskilda plan-
resår satts samman till en heltäckande yta. 
Resårbanden går runt hela ena halvan av madras-
sen, se Figur 4.15.  
 

     Figur 4.15 Klädselkoncept 4 

4.11 Utvärdering av vidareutvecklat produktförslag 
För att utvärdera det madrassmaterial och den klädsel som bäst uppfyllde de uppsatta 
kraven och önskemålen, ansågs det lämpligt att använda sig av Pughs beslutsmatris. Un-
dersökningen av lämpligt madrassmaterial, se bilaga 14, visade på att IntelliGel var bäst 
samt att polyuretanskum och Tempur var näst bäst. Resultatet från undersökningen och 
diskussioner med Klippan Safety ledde sedan till att en kombination av material till 
madrassen valdes, en del polyuretanskum och en del IntelliGel. Beslutet togs med hänsyn 
till att polyuretanskum bedöms vara ett billigare material jämfört med IntelliGel och kom 
därför att utgöra den största delen av madrassen. Delen som består av IntelliGel är tänkt 
att vara innerst mot hyttväggen, där också förändringen i bredd kommer att ske. Anled-
ningen till att IntelliGel användes där är även för att likartad komfort då bibehålls på den 
större ytan av polyuretanskum.  
 
För samtliga fyra klädselkoncept togs enkla fysiska modeller fram. Arbetet med fram-
ställningen av dessa gjordes framför allt i samarbetet med en prototypbyggare på Klippan 
Safety som arbetar som sömmerska vid olika utprovningar. På grund av trögheten som 
finns i resåren, så måste resårens ursprungslängd vara tillräckligt stor för att kunna dras ut 
till den maximala längden. Efter enklare tester ansågs det vara lagom att använda 500mm 
resår, det vill säga att nästan hela madrassen täcks av resår i det minsta läget. Detta på 
grund av att ju längre resårband som används, desto lättare är det att expandera till öns-
kad längd. 
 
Utifrån Pughmatrisen, se bilaga 15, går det att utläsa att klädselkoncept 2 uppfyllde kra-
ven och önskemålen bäst. Den största konkurrenten var klädselkoncept 4, som bland an-
nat föll på grund av kravet på hållbarhet mot slitage, då resåren inte motstår slitage lika 
bra som den vanliga madrassklädseln gör. Klädselkoncept 1 fick ett sämre resultat bland 
annat på grund av att de insydda resårbanden ger en sämre komfort. 
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IntelliGel, som var tänkt att ge madrassen funktionen variabel bredd, går endast att få tag 
på via företaget Ekornes i Norge, eftersom de har ensamrätt på all försäljning av materi-
alet i Europa. Företaget använder materialet idag i några av sina sängar. Det finns dock 
ingen möjlighet att endast köpa IntelliGel, utan enda möjligheten att få tag på materialet 
var att köpa en komplett säng. På grund av dessa svårigheter att få fram IntelliGel söktes 
ett alternativt material med liknande struktur och egenskaper. Resultatet av den här ut-
värderingen av vidareutvecklade produktförslag ledde fram till ett produktutkast. 

4.12 Produktutkast 
Konceptet som illustreras i Figur 4.16 består av en del polyuretanskummadrass 
(2000x550x150mm) och en del IntelliGel (2000x300x150mm) intill hyttväggen. Detta 
kläs med ett tyg med 20 fastsydda resårband, där resårbandens bredd är 120mm och 
längden 500mm enligt Klädselkoncept 2. Tyget är av samma sort som Klippan Safety 
vanligtvis använder på sina madrasser till lastbilshytter, ett plyschtyg med 3mm fastklist-
rat polyesterskum på insidan. 
 

 
Figur 4.16 Skiss på produktutkast 

4.13 Prototypframställning av slutkoncept 
Här testades produktutkastet för att kunna se om det kommer att fungera i sin helhet. I 
detta steg erhölls god hjälp av prototypbyggare på Klippan Safety. Arbetet inleddes med 
att ta fram en fungerande madrassklädsel enligt utseendet från produktutkastet. 
 
4.13.1 Prototypframställning av madrassklädsel 
Till att börja med klipptes resårband och tyg till i rätt storlek. Därefter placerades resår-
banden tätt intill varandra över madrasstyget. Bandens ändar syddes fast i tyget för att 
sedan kunna hållas sträckta medan de syddes fast. För att klara av att hålla banden 
sträckta då de fästes i tyget byggdes en fixtur. Först syddes en variant med ett 120mm 
brett resårband. Resultatet visade att tyget veckades i små sektioner, vilket gav en mjuk 
yta. Med tanke på det stora antalet resårband, så krävdes alltför stor kraft vid utdragning. 
Detta ledde till att ett smalare (50mm) och inte lika kraftigt resårband valdes och syddes 
fast på samma sätt som de bredare resårerna men med större mellanrum, se Figur 4.17 
 

 
Figur 4.17 Arbetet med prototypframställning 



4 GENOMFÖRANDE 

 29

4.13.2 Prototypframställning av madrassinnehållet 
På grund av de tidigare nämnda svårigheterna med att få tag på IntelliGel så gjordes för-
sök att perforera en skummadrass till ett liknande mönster som det på IntelliGel. Det vi-
sade sig dock vara svårt att få ett resultat som uppfyllde kraven och därför genomfördes 
inga vidare tester.  
 
4.13.3 Testning av slutkoncept 
För att testa funktionen i madrassklädseln användes den redan befintliga testriggen som 
Klippan Safety tagit fram. I en ställbar ram, tillhörande testriggen, placerades nu enbart 
en skummadrass, med höjden 70mm. I ramen fästes madrassklädseln och dess expande-
ringsfunktion kunde testas. Eftersom två olika varianter av madrassklädsel framställts 
gjordes tester med båda. Resultatet visade som väntat på att den madrassklädsel som be-
står av breda resårband krävde alltför stor kraft vid expandering. Däremot krävdes inte 
lika stor kraft vid utdragning av den andra varianten, vilket medförde att den valdes till 
det slutliga konceptet. Den veckade ytan upplevdes som bekväm mot den underliggande 
skummadrassen. 
 
För att testa tygveckens påverkan på komforten vid utdraget respektive hoptryckt läge, 
användes ett hjälpmedel som Klippan Safety har för att bedöma tryckfördelningen i olika 
madrasser. Produkten heter Xsensor Pressure Mapping System och ger en bild av tryck-
punkterna över madrassytan. Först applicerades en sensormatta på madrassen, varpå en 
testperson, med en massa på cirka 110kg, fick lägga sig i två minuter, se Figur 4.18. Vid 
testet användes en person som företaget alltid använder som referens vid den här typen av 
tester. Med hjälp av ett program registrerades tryckfördelningen i en dator. I bilaga 16 
visar färgskalan att de uppmätta värdena ligger inom det gröna området, vilket är det ac-
ceptabla inom sjukvården för att liggsår inte ska uppkomma. Resultatet visade att skillna-
den mellan hoptryckt läge och utdraget läge bestod i att en jämnare tryckfördelning er-
hölls i det utdragna läget. Detta tros bero på att madrassklädseln i ett utdraget läge inte 
bildar så många veck. 
 

 
Figur 4.18 Testning av prototyp med hjälp av personal från Klippan Safety 
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5 Resultat 
 
Med stöd av resultatet från testerna med prototypen ansågs funktionen i madrassklädseln 
uppfylla flera av de krav som ställdes. Genom att använda polyuretanskummadrassen i 
större delen av sängen kunde en antydan till en acceptabel lösning ges. Bland annat gavs 
det svar på hur madrassen uppträdde tillsammans med madrassklädseln och vilka svårig-
heter som återstår att lösa. Detta gör att syftet med prototypen kan anses vara uppfyllt när 
de gäller integrationen mellan produktens olika delar. Prototypen är även ett bevis på en 
milstolpe i produktutvecklingsprocessen, eftersom en viss nivå av funktionalitet har 
åstadkommits. Resultatet från tryckfördelningstestet visade, enligt Klippan Safety, på 
värden som låg under de som sjukvården använder som riktvärden, vilket anses vara bra. 
Vecken på madrassklädseln gjorde inte heller någon större inverkan på tryckfördel-
ningen. 
 
I resultatet visas hur madrassklädseln är fäst i den redan existerande testriggen från 
Klippan Safety se Figur 5.1. Detta göra att madrassklädsel endast krävs på ovansidan av 
sängen. Madrassen består enbart av polyuretanskum till bredden 560 mm, vilket gör att 
ett utrymme med luft bildas då sängen expanderas. Gavlarna är i resultatet inte täckta 
med klädsel, men de kan få samma utseende som ovansidan. Undersidan av madrassen 
vilar endast på testriggen och är därmed inte täckt undertill. Rekommendationer till fort-
satt arbete och problem som återstår att lösas finns beskrivet under diskussion och analys 
i kapitel 7. 
 
En mer detaljerad bild av det slutliga resultatet ges i bilaga 17.  
 

 
Figur 5.1 Resultatet av det slutgiltiga konceptet  
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6 Slutsats 
 
För att helt uppnå syftet med projektet krävs en del ytterligare arbete. Trots detta så är de 
erfarenheter som har erhållits under produktutvecklingsprocessen nyttiga för att få fram 
en tillfredställande lösning. Anledningen till att det presenterade resultatet inte helt upp-
fyller de uppställda kraven är dels att det expanderbara madrassinnehållet inte är framta-
get och dels att trögheten i resårbanden gör madrassklädseln svår att expandera. Förslag 
på fortsatt arbete har givits och där den framtagna prototypen kan användas till fortsatt 
utveckling.  
 
Målet i projektet med att framställa en prototyp och en konceptlösning anses vara upp-
fyllt. Samtidigt anses produkten kunna underlätta för chaufförerna i lastbilshyttens boen-
demiljö och produkten ligger i linje med Klippan Safetys produktsortiment. Detta gör att 
de uppställda kraven till stor del har uppfyllts.  
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7 Diskussion och analys 
Här diskuteras genomförandet, metodologin, datainsamlingsmetoderna samt slutresulta-
tet. Därefter presenteras rekommendationer på fortsatt arbete.  

7.1 Diskussion och analys av genomförandet och metodologin  
I det här projektet har produktutvecklingsprocessens ingående delar testats praktiskt, vil-
ket har gett en ökad förståelse för hur teorierna kan tillämpas. Det visade sig tidigt att det 
skulle bli nödvändigt att kombinera ett flertal metoder från olika produktutvecklingsteo-
rier, detta för att göra en anpassning av produktutvecklingsprocessen till det aktuella 
projektet. I början av projektet var det dock svårt att bestämma vilka produktutveck-
lingsteorier, samt vilka delar av dessa, som skulle komma att bli användbara. Detta har 
gjort att de olika teorierna har studerats under flera faser av arbetets gång. I grunden är de 
olika produktutvecklingsteorierna likartade, men där beskrivningen av och tillvägagångs-
sättet i metoderna kan variera.  
 
Att få vara med från starten av produktutvecklingsprocessen, genom att börja med en un-
dersökning av marknaden och ta reda på vad kunderna efterfrågar, istället för att börja 
med utvecklingen av en ny produkt, hade sina för- och nackdelar. Nackdelarna var att det 
inledande arbetet blev tidskrävande, främst beroende på svårigheter att få tag på personer 
som var villiga att ställa upp på intervju eller svara på frågeformulär. Men svårigheter 
fanns även vid identifieringen av behov utifrån den insamlade datan, som endast bestod 
av svar från ett fåtal individer. Detta resulterade i sin tur i att den specifika uppgiften för 
vad som skulle produktutvecklas, identifierades ganska sent i projektet. Även planerings-
fasen i inledningen av projektet blev komplicerad, eftersom det var svårt att planera för 
utvecklingen av en produkt som ännu inte var identifierad. Fördelarna var bland annat 
möjligheten att genom undersökningen av marknaden få sätta sig in i hur branschen fun-
gerar, samt att en tydlig koppling till användarens behov och produkten som utvecklas 
kunde ses. 
 
Valet att använda flera olika produktframtagningsmetoder bidrog till en rik blandning av 
idéer, där varje metod gynnade konceptframtagningen. Att kreativiteten vid denna fas var 
ganska hög, kan delvis bero på att det i kravspecifikationen inte specificerades att någon 
hänsyn tas till produktionstekniska eller ekonomiska aspekter.  
 
Den deltagande observationen har varit till nytta för att få en förståelse för hur arbetet 
som lastbilschaufför kan se ut. Med den informationen var det lättare att inte glömma 
bort slutkunden och dess behov. Antalet chaufförer som har svarat på frågeformulären 
samt deltagit i intervjuer kan anses ha varit för få. En möjlighet hade varit att söka reda 
på flera chaufförer för att få ett mer tillförlitligt resultat. Det visade sig även vara svårt för 
många av de tillfrågade att tänka ut vad som saknades i hytten eller vad som skulle be-
höva förbättras. Många synpunkter berörde också områden som inte låg i linje med 
Klippan Safetys produkter. Svårigheterna med att hitta proffsbyggare som ville svara på 
frågor i kombination med att antalet proffsbyggare som arbetar med lastbilsinteriör i 
Sverige är så få, ledde till att även svaren från detta marknadssegment blev litet till anta-
let.  
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För att få ett mer säkerställt underlag som visar på vad som är viktigt för komforten i en 
lastbilshytt, krävs mer omfattande undersökningar än de som utfördes inom ramen för 
detta arbete. Men med tanke på att resultatet skulle ligga i linje med Klippan Safetys pro-
duktsortiment så visar ändå undersökningen på att en produkt som det finns behov av har 
utvecklats. 

7.2 Diskussion och analys av slutresultatet 
Trots de svårigheter som har förekommit med möjligheten att testa IntelliGel, så visar 
ändå slutresultatet på en produkt som uppfyller många av kraven, där bland annat 
ställbarhet och anpassning till befintlig klädsel uppnåtts. Den färdiga prototypen kunde 
testas för att fastställa hur madrassklädseln kan expandera respektive komprimera. Den 
testades endast av gruppmedlemmarna och personal på Klippan Safety, därför saknas 
belägg för om den uppfyller kraven och önskemålen hos användarna. När det gäller 
komforten kunde en antydan till ett acceptabelt resultat göras via tryckfördelningstestet. 
Det som visade på att prototypen inte gav upphov till för höga värden i förhållande till de 
rekommendationer som finns inom sjukvården för att liggsår inte ska uppkomma. Det 
finns dock även flera andra sätt att bedöma komfort på som inte har tagits hänsyn till i 
detta arbete. I den teoretiska referensramen framkom att det är svårt att avgöra vad som är 
bra sovkomfort. Detta innebär att även om möjlighet hade funnits att testa konceptet på 
en användare, så hade det inte varit ett säkert mått på hur lyckat slutkonceptet blev, efter-
som vad som upplevs vara bra komfort skiljer sig mycket från individ till individ. En be-
gränsning vid produktframtagningen har varit bygghöjden på sängen, trots att det fram-
kommit i benchmarkingen att en högre bygghöjd ger en högre komfort. Anledningen till 
detta var utrymmesbegränsningar, krav på fällbarhet, kostnad och viktkrav.  
 
På grund av svårigheter med att fastställa vilka typer av sängar som ger hög komfort, så 
låg inte fokus på att ”uppfinna” nya fjädrar eller dylikt. Av den anledningen styrdes pro-
jektet mot att redan befintliga produkter och produktdelar användes. Därför kunde mer tid 
istället läggas på utvecklingen av funktioner för att bredda sängen. De ingående delar 
som används för att ge komfort i lösningsförslagen är främst hämtade från sängar som 
idag används i hemmet eller inom sjukvården, då dessa bedömdes vara mest utvecklade 
när det gäller komfort. 
 
De begränsningar kring och val av lösningar som gjordes, skedde till stor del i samråd 
med Klippan Safety och grundades då bland annat på deras erfarenheter kring kostnader i 
jämförelse med komfort och möjliga tillverkningsmetoder. I och med detta kan det anses 
att en viss hänsyn trots allt togs till dessa områden.  
 
Nyhetsvärdet för det slutgiltiga konceptet får anses vara högt, eftersom inga liknande 
produkter hittats under arbetet med benchmarking eller patentsökning. Det finns även ett 
intresse bland lastbilstillverkarna för den här typen av produkt, vilket gör att en fortsatt 
vidareutveckling troligtvis kommer att ske.  
 
Vid framtagningen av prototypen erhölls nyttig erfarenhet kring svårigheterna med att sy. 
Bland annat så har planerna på hur prototypen ska byggas hela tiden fått omvärderas, allt 
eftersom nya idéer kring byggandet har dykt upp. 
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7.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Detta arbete anses ha god vidareutvecklingspotential, dels på grund av att behovet av 
produkten finns grundat i undersökningen av marknaden, men också för att produkten i 
sig anses vara möjlig att slutföra. Ett möjligt användningsområde för produkten i framti-
den kan även vara den övre sovplatsen i hytten, detta med anledning av det ökade beho-
vet av rymdkänsla. Det fortsatta arbetet som behöver göras med resultatet består av flera 
delar. Vad det gäller madrassmaterialet, så behöver ett material med liknande egenskaper 
som IntelliGel, och kanske ett bättre material än det, letas upp. Det behöver i så fall vara 
kraftigare byggt, högre och enklare att tillhandahålla till en låg kostnad. Ett alternativ 
skulle kunna vara att skära ut ett liknande mönster som på IntelliGel i en skummadrass.  
 
Den madrassklädsel som togs fram vid prototypframställningen behöver omkonstrueras 
för att bli enklare att expandera. Här är det lämpligt att ta reda på hur stor kraft som be-
hövs för en person att ställa madrassklädseln inklusive madrassmaterialet. En mer om-
fattande undersökning av resårband och dess egenskaper måste då genomföras för att 
hitta ett resårband som uppfyller kraven.   
 
För att konceptet ska kunna bli en verklig produkt så måste givetvis anpassning till pro-
duktion ske. Resultatet av detta examensarbete är inte framtaget på ett lämpligt sätt för 
produktion, utan endast som konceptlösning. Trots detta har tankar kring enkel produk-
tion funnits vid val av koncept under hela arbetets gång. 
 
För att madrassen ska kunna komma till användning måste en fortsatt produktutveckling 
göras. Detta innebär att någon form av sängram och tillhörande underrede måste konstru-
eras för funktion med variabel bredd. Till detta kan de fyra, i detta examensarbete, pre-
senterade sängkoncept vara till god hjälp, trots att dessa inte har utvecklats mer sedan ar-
betet riktats mot madrassen. 
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8 Kritisk granskning 
 
Vid projektets start var förväntningar på vad som skulle kunna åstadkommas aningen 
orealistiska. En tidig insikt var att projektet skulle innebära mycket arbete, men det upp-
levdes inte som omöjligt. Det visade sig under arbetets gång att uppgiften dock var för 
stor för att hänsyn skulle kunna tas till samtliga krav på funktioner. Därför avgränsades 
projektet ytterliggare, till att endast behandla funktionen för madrassen. I detta skede i 
projektet borde en mer grundläggande framtagning av produktförslag ha påbörjats, än den 
som utfördes. Den borde i sådant fall bland annat ha innehållit en ny benchmarking, för 
att få en bredare tillgång till möjliga lösningar. Den största anledningen till att detta inte 
skedde var bristen på tid. Om mer tid hade funnits, så hade arbetet med utveckling av 
sängram och underrede färdigställts, eftersom det som togs fram hade en möjlig utveck-
lingspotential enligt Klippan Safety. Då hade dessutom eventuellt möjlighet funnits att 
krocktesta en mer komplett produkt, samt utföra övriga tester som finns nämnda i krav-
specifikationen.   
 
Anledningen till den låga responsen från frågeformulären kan bero på att frågorna inte 
var av den karaktären att de kunde besvaras på kort tid med få ord. Detta gjorde det svårt 
för framförallt chaufförerna att ta sig tid till att svara. 
 
Det faktum att det kom att bli för trögt med en madrassklädsel med många breda resår-
band borde ha insetts tidigare i projektet. Då borde även beräkningar ha gjorts på detta, 
för att ta reda på vilken typ av resårband som lämpar sig för expandering av madrasskläd-
sel. 
 
Innan projektet startades fanns väldigt lite kunskap om lastbilsbranschen bland grupp-
medlemmarna. Därför har mycket tid lagts på att studera hur dagens lösningar ser ut, hur 
branschen fungerar, vilka regler som gäller och hur det är att vara lastbilschaufför idag. 
Även om det tog tid så är detta arbete en viktig del i produktutvecklingsprocessen, efter-
som ett bra förarbete kan leda till en bättre lösning.  
 
En alltför hög tilltro till madrassmaterialet IntelliGel bidrog till svårigheter i projektet, då 
det visade sig att det inte på ett enkelt sätt går att få tag på. Eftersom det ganska sent i 
projektet framkom att det var svårt att hitta ett material som klarade alla uppställda krav 
lika bra som IntelliGel, gjordes kanske inte tillräckligt för att hitta ett alternativ. Vissa 
ansträngningar har trots allt gjorts för att få fram ett lämpligt ersättningsmaterial och för-
slag på fortsatt arbete har givits. 
 
Resultatet från utvärderingen av koncept går inte alltid att lita på, eftersom bakgrunds-
kunskaper om problemet, som kanske inte framgår, gör att man väljer koncept att arbeta 
vidare med efter sunt förnuft och tidigare erfarenheter.  
 
Många av de studerade produktutvecklingsteorierna har varit omfattande, men ändå inte 
tillräckligt kompletta för det här arbetet. Svårigheten har därför varit att söka reda på 
vilka valda delar ur teorin som är mest användbara för projektet. 
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