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Abstract 
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Abstract 

The work was carried out in cooperation with Kongsberg Automotive AB (KA) in Ljungsarp, 
Sweden. The plant in Ljungsarp manufactures several different models of steering columns. 
Some models can only adjust telescope, others can only adjust tilt and there are more complex 
models where it is possible to adjust both telescope and tilt. 
An adjustable steering column allows the driver to position the steering wheel to obtain a more 
ergonomic position. An ergonomic position is an important aspect since many people are 
injured due to long periods in non-ergonomic positions. 
 
This thesis is about developing a steering column to facilitate adjustment of the functions, tilt 
and telescope. These features mean adjustments of angle and height. A steering column is the 
part that is located from the steering wheel down to the power assisted steering whose task is 
to transmit the torque, which in turn steer the vehicle. 
 
The purpose of this work was to examine the possibilities of improving tilting and telescopic 
functions as well as usability on the current steering column (Model TT600), allowing operators 
to adjust the steering wheel in a simple and easy manageable way. 
The improvement would be achieved by integrating the telescope lock from another model 
(TT700) from KA's collection to the Model TT600. 
 
To complete the work, different phases of the product development process were used, resulting 
in a finished CAD model with all the components. The final CAD model shows how the 
construction works when adjusting tilt and telescope. 
 
The final CAD model achieves the purpose of this work and answers the issues. In order to 
optimize the final model, suggestions for further work have been carried out in discussion and 
conclusions. 
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Sammanfattning 

Arbetet utfördes i samarbete med Kongsberg Automotive AB (KA), i Ljungsarp. Anläggningen 
i Ljungsarp tillverkar flera olika modeller av styrkolonner. Vissa modeller som bara kan justera 
teleskop, andra som bara kan justera tilt, samt mer komplexa modeller som kan justera både 
teleskop och tilt. 
En justerbar styrkolonn gör det möjligt för föraren att ställa in positionen på ratten så att 
sittställningen blir ergonomisk. Ergonomin är en viktig aspekt då många människor får fysiska 
komplikationer vid längre perioder i icke ergonomiska sittställningar. 

Det här examensarbetet handlar om att utveckla en styrkolonn för att underlätta justering av 
funktionerna, tilt och teleskop. Dessa funktioner innebär justeringar av vinkel respektive höjd. 
En styrkolonn är den del som är placerad från ratten ner till styrservon, vars uppgift är att 
överföra vridmomentet vilket i sin tur styr fordonet. 

Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna att förbättra tilt- och teleskopfunktionerna, 
samt användarvänligheten på dagens styrkolonn (modell TT600) för att ge 
operatören möjlighet att justera ratten på ett enkelt och lätthanterligt sätt.  
Förbättringen skulle ske genom att integrera teleskåplåsningen från en annan modell (TT700) 
från KA:s sortiment till modell TT600. 

För att genomföra arbetet nyttjades produktutvecklingsprocessens olika faser som resulterade 
i en färdig CAD-modell med alla ingående delar. Den slutgiltiga CAD-modellen visar hur 
konstruktionen fungerar vid justering av tilt och teleskop.  

Den slutgiltiga CAD-modellen uppnår syftet med arbetet och besvarar även frågeställningarna. 
För att optimera den slutgiltiga modellen har förslag på vidare arbete utförts i diskussion och 
slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Styrkolonn/Styraxel= Delen som ska utvecklas i arbetet, sitter mellan ratten och styrservon.   

Tilt= Funktionen som justerar vinkeln på styraxeln. 

Teleskop= Funktionen som justerar höjden på styraxeln. 

KA= Kongsberg Automotive. 

TT600= Modellen som ska utvecklas i arbetet. 

TT700= Modellen som innehåller bromsfunktionen som skall integreras i TT600.
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1 Introduktion 

Examensarbetet är den sista kursen på den treåriga utbildningen Maskinteknik-
produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola och har genomförts av 
Kristian Kairouz och Reza Qasemi. Syftet med kursen är att utföra ett uppdrag på ett företag 
med hjälp av de kunskaper som har samlats in under utbildningens tidigare kurser.  
 
Examensarbetet utfördes på Kongsberg Automotive (KA) i Ljungsarp, som är globala inom 
tillverkning av produkter till fordonsindustrin, och handlar om att integrera funktioner från 
en befintlig styraxel (TT700) till en annan modell (TT600). 

 Bakgrund 

Hälsa och ergonomi är två viktiga aspekter som i många fall ligger till grund för utveckling av 
produkter då det är viktigt att användaren känner sig bekväm med produkten. När ett fordon 
körs flera timmar om dagen är det viktigt att föraren har en bekväm sittställning som inte 
skadar kroppen, speciellt ryggen. För att ge en bra sittställning kan vissa stolar justeras i vinkel 
och höjd. Även styrkolonner kan justera vinkel samt höjd för att föraren enkelt skall kunna 
positionerna ratten efter kroppsform och behov.    [1] 

Figur 1 visar en person som har justerat rattens position för att köra fordonet med en bra 
sittställning.  Den högra personen är längre än den vänstra och på bilden syns det att rattens 
position har justerats för att anpassa förarens längd.   

Det finns flera olika typer av styraxlar för att tillfredsställa kundbehovet på bästa möjliga sätt. 
En styraxel, eller styrkolonn som det även kallas, är den del som är placerad från ratten ner till 
styrservon och som överför vridmomentet från ratten till styrservon, som i sin tur styr 
fordonet.  Eftersom olika kunder vill ha olika styrkolonner beroende på kostnad och funktion 
så gäller det att försöka skapa flera olika serier med olika nivåer på pris och funktioner för att 
kunden skall kunna välja det som passar bäst. 
KA skapar därför flera olika typer av styraxlar som kan delas in i fyra olika kategorier: 

• Fixed and telescope Columns 

• Tilt Columns 

• Tilt & Telescope Columns 

• Double Tilt & Telescope Columns.  
  

Figur 1- Rattjustering med avseende på kroppsform. 



Introduktion 

2 

Dessa olika kategorier innehåller vissa enklare modeller som bara kan justera höjd eller vinkel, 
samt några mer komplexa styraxlar där justering av både höjd och vinkel är utförbart. 
Möjligheten att justera vinkel samt höjd på styraxeln gör att operatören får en mer ergonomisk 
sittställning och kan anpassa ratt-positionen efter kroppsform och behov. [2] 

 Företagsbeskrivning   
 
Kongsbergs Automotive AB (KA) är ett företag som tillverkar produkter i världsklass till den 
globala fordonsindustrin. Koncernen finns över hela världen och detta gör att företaget befinner 
sig nära kunden och kan anpassa kundbehovet väl. KA grundades 1957 och ungefär 60 år senare 
har koncernen över 10 000 anställda över hela världen.  
KA är indelat i fyra olika affärsområden där varje område har en tydlig kund och produktfokus. 
De fyra olika affärsområdena är Interior Comfort, Driveline, Fluid Transfer och Driver Control. 

Arbetet kommer att utföras på Kongsberg Automotive i Ljungsarp. Denna anläggning är en del 

av affärsområdet Driver Control och arbetar med rattstänger för OFF-Road fordon, se Figur 2. 
Anläggningen startade sin verksamhet 2004 och var då en del av Teleflex Automotive men 
värvades av Kongsberg Automotive 2008.  
Idag arbetar över 50 anställda på denna anläggning och levererar produkter till flera välkända 
fordon inom Off-road marknaden som till exempel Volvo, John Deere, Cat, CNH, AGCO, 
CLAAS, TEREX och JCB. [3]  [4]  

  

Figur 2- Styrkolonn med kåpor och ratt  
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 Problembeskrivning 

 
För att hålla en hög efterfrågan jobbar KA ständigt med att förbättra och förnya sina produkter. 
Nya lösningar ökar intresset hos kunderna och medför att KA blir mer konkurrensstarka. 
Detta projekt handlar om att hitta en ny lösning på en nuvarande styraxel, modell TT600 för 
att förbättra funktionerna och göra produkten mer användarvänlig.  
Dagens teleskoplåsning på modell TT600 upplevs vara svår att justera och därför behövs en ny 
lösning som underlättar för operatören vid användning. Teleskop innebär höjdjustering på 
styraxeln. 
Problemet ska lösas genom att integrera en teleskoplåsning som finns tillgänglig i en annan 

modell (TT700) till modell TT600 se Figur 3. 
Lösningen ska innefatta att justering av både teleskop och tilt sker med samma spak. Tilt 
innebär vinkeljustering av styraxeln. 
Spaken skall även ha en självlåsande funktion vilket innebär att spaken skall återgå till låsläget 
om greppet skulle slinka. 

 

Figur 3- Styrkolonn modell TT600 och TT700 
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna att förbättra tilt- och teleskopfunktionerna 
samt användarvänligheten på dagens rattstänger för att ge operatören möjlighet att justera 
ratten på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Syftet var också att hitta nya lösningar för att öka 
säkerheten för operatören. Detta skulle lösas genom att applicera en självlåsande funktion så 
att styraxeln låser sig om greppet på spaken skulle slinka.  

 
Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] … Hur skall framtagning av ett koncept som möter kraven utföras? 

[2] … Vilken konstruktion kan användas för att underlätta justering av tilt och teleskop? 

 Avgränsningar 
 

• Ekonomiska hänsynstaganden  
 
Fokus på detta arbete kommer att läggas på produktutveckling och konstruktion, 
därför är det tänkt att inga stora ekonomiska hänsynstaganden kommer att göras 
även om tillverkningskostnader och andra kostnader kommer att vara i åtanke 
under projektet.  

 
• Materialval  

 
KA använder sig utav några specifika material vid tillverkning av styrkolonner. 
Därför kommer bara ett antal material vara tillgängliga vid konstruktionen, t.ex. 
aluminium, plåt, plast, tråd.   
 

• Beräkningar 
 
Inga beräkningar kommer att utföras, istället kommer en 3D-CAD modell att 
presenteras med rörelsemönster och simuleringar.   
 

• Avgränsade komponenter  
 
Styrkolonnen består av en mängd komponenter som inte ska ändras, detta medför 
att den nya konstruktionen måste passa in i den befintliga styraxeln. 
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 Disposition 

Rapportens uppbyggnad presenteras i dispositionen där varje delmoment från projektets start 
till slutskede beskrivs.  

Rapporten börjar med en introduktion där bakgrund och problembeskrivning förklaras. Sedan 
formades syftet med arbetet och även frågeställningar som skall svara på projektets 
problembeskrivning. Introduktionen avslutas med avgränsningar för att hålla arbetet inom 
ramarna. 

Efter introduktionen fortsätter rapporten med teoretiskt ramverk där produkten beskrevs och 
teorier kring produktutveckling utfördes för att få en teoretisk grund till arbetet.  

Sedan följs ramverket av metoder som ska vara verktygen som används för att genomföra 
arbetet som är nästa steg i projektet. I samma stycke som genomförandet presenteras även 
resultatet av arbetet. 

Efter att resultatet framtogs så utfördes en analys på resultatet och sedan fortsätter arbetet med 
diskussioner och slutsatser kring hela projektet.  

Avslutningsvis presenteras projektets referenser och bilagor.  
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2 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

För att genomföra arbetet kommer flera teorier att tillämpas. Arbetet är ett 
produktutvecklingsprojekt och därför kommer teorier kring produktutvecklingens 
drivkrafter och krav samt produktutveckling i Sverige att tillämpas.   
Även teorier om tidigare eller liknande lösningar på tilt och teleskop kommer att undersökas 
för att få en förståelse och skapa kunskaper inom området.  

 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
För att ge en teoretisk grund till projektets frågeställningar beskrivs följande teorier i 
ramverket. 

 Teorier som ger en teoretisk grund till första frågeställningen   
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen som lyder ”Hur skall framtagning 
av ett koncept som möter kraven utföras?” har följande teorier beskrivits i ramverket.  
Teorier kring produktutvecklingens krav och drivkrafter är den första teorin som ger en 
teoretisk grund till varför produktutveckling är viktigt i samhället. 
Den första frågeställningen handlar om hur framtagning av ett koncept ska utföras och just 
produktutvecklingens krav och drivkrafter speglar denna fråga. Det handlar om att skapa en 
produkt som möter kundernas efterfrågan och samhällets krav. 
  
Den andra teorin handlar om produktutveckling i Sverige och flera stora innovationer inom 
produktutvecklingen. Denna teori ger en grund till hur viktig produktutvecklingen är och vilka 
stora framsteg i samhället produktutvecklingen framkallar.  
Den första frågeställningen handlar om produktframtagning och därför är teorin kring 
produktutveckling i Sverige en speglande bild av produktframtagningens viktiga roll i 
samhället.  

 Teorier som ger en teoretisk grund till andra frågeställningen  
 
Den andra frågeställningen lyder: "Vilken konstruktion kan användas för att underlätta 
justering av tilt och teleskop?” och för att ge en teoretisk grund till denna fråga har en 
produktbeskrivning utförts i ramverket.  
Produktbeskrivningen ger en grund för hur konstruktionen ser ut idag och vilka förändringar i 
konstruktionen som behöver utföras.  
Denna frågeställning är även delaktig i de två ovanstående teorierna då det handlar om 
produktutveckling och hur konstruktionen på produkten ska underlätta justering och spegla 
kundernas efterfrågan.  
 
Teori fyra handlar om vidareutveckling som innebär vidare arbete på ett grundkoncept som 
förbättrar produkten, fyller nya kriterier och tillämpar ny teknologi. 
Denna teori ger en grund till båda frågeställningarna då detta projekt är ett 
vidareutvecklingsarbete.  
Första frågan som handlar om produktframtagning och andra frågan som handlar om 
konstruktionsändringar är båda en typ av vidareutveckling då projektets uppgift är att göra en 
konstruktionsändring i en befintlig produkt.
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 Produktutvecklingens drivkrafter och krav 

 
Produktutveckling betyder utveckling av produkter av olika karaktär. Produkter som ska 
utvecklas har en kravspecifikation som bestäms av kunden/användaren, kraven kan till 
exempel vara tillverkningskostnader, teknologi, komplexitet av ingående delar, och 
positionering på marknaden jämfört med konkurrenter. 
Drivkrafter vid produktutveckling är främst att skapa en produkt för att företaget ska nå 
framgång och omsätta pengar. Men drivkrafter kan delas in i två olika sektioner, teknik och 
marknad. När det gäller teknik så syns möjligheten av tekniska lösningar som kan bidra till 
framgång av produkten och när det gäller marknad så syns ett behov i marknaden som troligtvis 
kan tillfredsställas med en ny produkt. Det finns ytterligare en drivkraft som börjar få större 
betydelse och det är samhället, där det gäller att utveckla produkter med avsikt på lagstiftning 
och regler som till exempel miljökrav och säkerhet. [5, pp. 24-28] 

 

 Produktutveckling i Sverige 

 
Produktutvecklingen i Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet helt ledande inom 
tekniken då de uppfanns flera olika innovationer. Till exempel så uppfanns propellern av John 
Ericsson och skiftnyckeln av J. P Johansson. 
Andra världskriget bidrog till en stor utveckling inom tekniken av flygteknik, vapen och 
liknande. I Sverige pågick utveckling av flygteknik och på 1950-talet var Sverige med i 
världstoppen vad gäller flygvapen. Den militära utvecklingen inom teknik fick en “spin-off” och 
tillämpades senare i flera andra områden. Lastbilar använder teknik från flygvapen när det 
gäller utmattning vid tidsvariabla belastningar. Det finns flera andra stora tekniska 
utvecklingar i Sverige som till exempel Ericssons telefonsystemutveckling, Atlas Copcos 
bergborrutrustningar och ABB: S utveckling av högspänd linströmsöverföring. 

 Vidareutveckling 

 
Arbetet är en vidareutveckling på en befintlig produkt och det betyder att företaget utvecklar 
produkter som de har lång erfarenhet av och känner väl. I ett vidareutvecklingsprojekt har 
produkten oftast ett stabilt grundkoncept som förblir oförändrat eller bara ändras marginellt. 
Förändringarna som sker är konstruktionslösningar som ska förbättra produkten, fylla nya 
kriterier och inneha ny teknologi. [5, p. 73] 

 CAD bakgrund 

 
Computer Aided Design (CAD) är ett datorsystem och används som verktyg när man skapar, 
analyserar eller optimerar en design.  
Första systemet började användas på 1970-talet och då användes det mest för att efterlikna 
ritningar som var handgjorda. 
Systemet utvecklades och under 1980- och 1990 talet var det möjligt att skapa snabba 3D- 
visualiseringar av en ritning. 
CAD är ett program som används inom många olika industrier och områden. Bilindustrin, 
byggindustrin och rymdforskning för att bygga raketer är några exempel där tekniken används. 
[6] 

 Produktbeskrivning (styrkolonn) 

 
Produkten som ska förbättras är en styrkolonn. Styrkolonn är den komponent som är placerad 
från ratten ner till styrservon och som överför vridmomentet från ratten till styrservon som i 
sin tur styr fordonet. Det finns flera olika varianter av styrkolonner då produkterna ska leva 
upp till kundernas efterfrågan. 
De mer komplexa styrkolonnerna består oftast utav tilt och teleskopfunktioner.   
Tilt innebär vinkeljustering och teleskop innebär höjdjustering på styrkolonnen. Dessa 
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funktioner gör det möjligt för operatören att ställa in en bekväm ratthållning och skapa en 
ergonomisk sittställning. 

 TT600 
 
Styrkolonnen som ska utvecklas i detta arbete består utav både tilt- och teleskopfunktion och 
kallas för modell TT600. Den här modellen är utrustad med en spak som dras uppåt respektive 
nedåt för att frigöra tilt och teleskop.  

När spaken trycks nedåt så frigörs tilten och då kan styrkolonnen vinklas. Det är kugghjul som 
dras isär och gör att vinkeljusteringen av styrkolonnen blir aktiverat och när spaken släpps igen 
så är det en fjäder som drar tillbaka kugghjulen till utgångsläget och då låser sig 
vinkeljusteringen. 

När spaken istället dras uppåt så frigörs teleskopfunktionen och då justeras höjden på 
styrkolonnen. Det som händer är att trycket som ligger på bromsplattan minskar genom att 
komponenten som trycker på bromsplattan gör en förflyttning. Även i teleskopfunktionen finns 
det en fjäder som drar tillbaka komponenterna till utgångsposition när spaken släpps och då 
trycks bromsplattan återigen. 

Figur 5 visar hur modell TT600 ser ut och Figur 5 är en inzoomning på teleskoplåsningen som 
ska ersättas med en teleskoplåsning ifrån en annan modell. 

 

Figur 5- Styrkolonn TT600 

  

Figur 4- Inzoomning på 

teleskoplåsningen 
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 TT700 
 
TT700 är modellen som har teleskoplåsningen som ska integreras till TT600. Modell TT700 är 
också utrustad med både tilt och teleskopfunktion. Skillnaden mellan TT700 och TT600 är att 
TT700 har två olika spakar, en för att frigöra tilt och en annan för att frigöra teleskop. Sedan så 
är konstruktionen väldigt olika och teleskoplåsningen som ska integreras ser helt annorlunda 
ut i de två olika modellerna.  

När ena spaken trycks nedåt så fungerar tilten på samma sätt som för TT600 och 
konstruktionen är densamma. 

När den andra spaken dras uppåt så frigörs teleskoplåsningen. Det är en cylindrisk form med 
olika vinklar som släpper trycket på bromsplattan när spaken dras åt ena hållet och som trycker 
plattan mot axeln igen när spaken dras tillbaka åt andra hållet.  
Det är denna broms/låsfunktion som ska integreras till TT600.  

Figur 7 visar hur modell TT700 ser ut och bilden visar också att modellen har två olika spakar, 

en för tilt och en annan för teleskop. Figur 7 är en inzoomning på teleskoplåsningen som skall 
appliceras på modell TT600 som är den styrkolonnen som ska utvecklas i detta arbete.  

 

 

Figur 7- Styrkolonn TT700 

  

Figur 6- Inzoomning på teleskoplåsningen 
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 Material  

 
Styraxeln som utvecklats i detta arbete består mestadels utav aluminium och stål då den ska 
vara robust och klara av påfrestande krafter. Vissa mindre komponenter i styraxeln är 
tillverkade av plast. Chassit är tillverkat av aluminium och kopplingarna från spak till tilt och 
teleskop är tillverkade av stål. 

Figur 8 nedan visar ett antal olika komponenter som styrkolonnen innehåller med olika 
egenskaper och material. De utvalda komponenterna har anknytning till tilt- och 
teleskopfunktionerna. Delarna har modellerats i CAD-programmet Solid Works.  

 
Figur 8- Material på olika komponenter 
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3 Metod 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

För att få svar på problemfrågorna kommer olika metoder att tillämpas. Dessa metoder 
kommer vara underlaget för att nå de mål som är eftersträvade i arbetet.    
Arbetet börjar med en förstudie och användarstudie där analyser kring de befintliga 
produkterna i marknaden undersöks för att få en bra överblick om vilka olika funktioner som 
produkten innehar. När en bra uppfattning om produktens funktion och utseende har 
skapats, kommer en kravspecifikation att framtas som underlag till konceptframtagningen 
som är nästa steg i processen. För att samla så många idéer som möjligt, kommer en 
brainstorming och diskussionsmetod att utföras. I nästa steg kommer de olika idéerna att 
skissas ned på papper och sållas för att erhålla de bästa koncepten som sedan skall modelleras 
i 3D programmet, Solid Works. När 3D modelleringen är färdig kommer modellen och 
ritningen att skickas för prototyptillverkning. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att besvara projektets frågeställningar kommer följande metoder att appliceras. 

 Metod för att besvara första frågeställningen 
 

Första frågan lyder “Hur ska framtagning av ett koncept som möter kraven utföras?”. 
Produktutvecklingsprocessens faser ska vara underlaget för att svara på denna fråga där 
brainstorming, diskussionsmetoden, konceptgenerering och konceptutvärdering är några 
viktiga steg i designprocessen för att framtagningen av koncept ska lyckas.  
Sedan kommer även en QFD att genomföras för att översätta kundens krav på produkten till 
mätbara konstruktionsmål. 
En SWOT- analys kommer att visa konceptens olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot, 
och kommer att vara ett hjälpmedel vid framtagningen av koncept då det syns vilket koncept 
som har flest styrkor eller minst svagheter.  

 Metod för att besvara andra frågeställningen 
 

Andra frågan lyder “Vilken konstruktion kan användas för att underlätta justering av tilt och 
teleskop?”. För att svara på den här frågan så kommer vissa steg i 
produktutvecklingsprocessens faser att tillämpas. Vid konceptgenerering kommer olika förslag 
på konstruktioner som kan lösa problemet att föreslås.  
Senare kommer Reverse engineering att användas som metod då den innebär att göra en 
omkonstruktion på en befintlig produkt. Metoden innebär att en fysisk produkt tas isär och 
utifrån denna skapas sedan en 3D CAD- modell. Genom denna metod blir det lättare att granska 
konstruktionen och se om det verkligen kommer att fungera. 
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 GANTT-schema 

GANTT-schemat är en metod som enkelt visar hur länge varje aktivitet i ett projekt ska pågå.  
X-axeln visar tidsintervallet veckovis och Y-axeln visar de olika aktiviteterna som ingår i 
projektet. 
Schemat ger en tydlig bild av projektets tidsåtgång och även huvudaktiviteternas start- och 
slutpunkt. Schemat ska vara vägledande och följas så gott som möjligt genom hela projektet. 

Projektets GANTT-schema visas i bilaga 1. [5, p. 659]  

 Produktutvecklingsprocessens faser 

Produktutvecklingsprocessen olika faser ger ett systematiskt utvecklingsarbete där 
konstruktionsbeslut blir väl dokumenterade. Processen sträcker sig från en strategi hela vägen 
till marknadsintroduktion.  
Nedan kommer de olika faser som detta projekt innehåller att förklaras. [5, pp. 115-117] 

 Förstudie 
 
I en förstudie så framtas bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. Detta görs för att 
undersöka olika tekniska lösningar och andra förutsättningar så att projektet inte startar med 
fel premisser som kan leda till resurskrävande konstruktionslösningar.  
 

3.3.1.1 Fallstudie 

 
Fallstudie är en metod som innebär att en undersökning utförs på en mindre grupp. Gruppen 
kan vara av olika slag, till exempel en enskild person, ett företag, en grupp individer eller en 
situation.  
Fallstudien används för att samla information för att få en så klar bild av det aktuella fallet som 
möjligt. I detta projekt kommer fallstudien vara i form av en kvalitativ intervju av en erfaren 
användare inom området. [6, pp. 55-60] 

3.3.1.2 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju innebär att frågorna inte är väl strukturerade och istället ges utrymme för 
personen som intervjuas att svara med egna ord. Denna typ av intervju ger en stor frihet och 
blir mer likt ett samtal där intervjupersonen får berätta om huvudområdet som efterfrågas. 
Det är till stor nytta om personen som intervjuas har tidigare erfarenheter inom området.  
För att förbereda sig inför en kvalitativ intervju kan studiebesök, observationer och 
pilotundersökningar utföras för att kunna utveckla underlag för den riktiga intervjun. [6, pp. 
81-86] 

3.3.1.3 QFD 

 
För att översätta användarnas kvar på en produkt till mätbara konstruktionsmål så används en 
QFD matris. QFD står för Quality function deployment och utvecklades i Japan på 1960-talet 
och hade en stor inverkan på bilindustrin. Metoden används runt om i världen idag och främst 
vid vidareutveckling av konceptlösningar. QFD-metoden är fyra olika delar men i praktiken är 
det främst den första och sista delen som används. Del ett är en marknadsundersökning, del 
två är en konkurrensanalys, del tre innebär att identifiera utvecklingsinsatser för förbättring av 
acceptans i marknaden och sista delen innebär att översätta kundkraven och önskemålen till 
tekniska specifikationer. [5, pp. 296-301] 

 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en metod där man delar upp produkten i huvudfunktion, nödvändiga, 
önskvärda och icke önskvärda funktioner. Huvudfunktionen är det som produkten måste 
uppfylla. Nödvändiga funktioner skall vara underlag för att huvudfunktionen skall uppfyllas 
och önskvärda funktioner är extra funktioner som inte är lika viktiga att uppfylla. 
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 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är en tydlig specifikation som skall specificera kraven på produkten. 
Kravspecifikationen används under utvecklingsprocessen där de framtagna koncepten 
kontrolleras gentemot kravspecifikationen för att säkerställa att kraven uppfylls.   

 Produktspecificering 
 
Produktspecificering innebär att upprätthålla en specifikation av vad som ska utföras i 
projektet.  

 Konceptutveckling/konceptgenerering 
 
Konceptgenerering kan innefatta olika områden beroende på vilken typ av projekt som 
genomförs, men i detta projekt handlar det om att komma på olika koncept genom 
brainstorming och diskussionsmetoden. De olika koncepten skall även uppfylla kraven och 
funktionerna som produkten skall erhålla. 

3.3.5.1 Diskussionsmetoden 

Denna metod innebär att en ledare presenterar ett problem för gruppen och sedan överlämnar 
gruppen att försöka lösa problemet utan att ledaren själv påverkar, leder eller manipulerar 
gruppen. [5, pp. 170-171] 

3.3.5.2 Brainstorming 

 
Brainstorming innebär att diskussioner och skisser utförs i gruppen med en mängd olika idéer. 
Tankarna kan vara väldigt spridda till en början så att de inte begränsas för mycket och går 
miste om idéer. Sedan kan gruppen sporra nya idéer tillsammans och försöka kombinera och 
utveckla varandras idéer. [5, pp. 166-168] 

 Konceptutvärdering och konceptval 
 
Konceptutvärdering innebär att en analys utförs av de koncept som har tagits fram i 
konceptgenereringen. Analysen har avsikten att väga upp värde/kvalitet i förhållande till de 
krav och önskemål som beskrivits i produktspecifikationen. Med hjälp av analysen skall de 
koncept som har högst värde/kvalitet väljas ut. Om det är flera koncept som anses vara av högt 
värde och kvalitet utförs en mer detaljerad analys. 
Det finns flera olika typer av analyser som kan göras för att väga sina koncept. En typ av analys 
är systematisk utvärdering med beslutsmatriser, där första steget är att eliminera bort de minst 
lämpliga lösningarna. Några mindre lämpliga lösningar har eliminerats redan i 
konceptgenereringsfasen. Nästa steg är att eliminera ytterligare koncept med hjälp av 
beslutsmatriser. I det sista steget jämförs de kvarstående konceptlösningsalternativen med 
summan av flera delbetyg som varje lösning uppfyller. 

3.3.6.1 Gut-feel 

Gut-feel är en metod som bedömer de olika koncepten med hjälp av personer som har 
erfarenhet inom ämnet. Bedömningen utförs med känslor angående vilka koncept som är värda 
att jobba vidare med. [5, p. 180] 

3.3.6.2 SWOT 

 
SWOT- analys är ett planeringshjälpmedel som finner produktens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Ordet SWOT står alltså för strengths, weaknesses, opportunities och 
threats. Genom denna metod kan produkten identifieras och vidare kan en bedömning utföras 
kring hur möjligheterna skall utnyttjas och hoten bemötas. [5, p. 108] 
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 Konfigurering och detaljkonstruktion 
 
I denna fas ska den valda konceptlösningen vidareutvecklas till en fullt fungerande produkt som 
klarar av det krav som är satta i produktspecifikationen. För att kunna verifiera konceptet med 
avseende på funktion och användning bör en prototyp framtas. 

3.3.7.1 Reverse engineering 

 
Reverse engineering innebär att göra en omkonstruktion på en befintlig produkt. Detta görs 
genom att analysera produktens geometri, funktion och material. Den här metoden innebär att 
en fysisk produkt tas isär och utifrån denna skapas en 3D CAD-modell som sedan är underlag 
vid beräkning eller tillverkning. [5, pp. 527-529] 

 Prototyper 
 
Det är väldigt vanligt att prototyper tas fram innan tillverkning av en produkt sker. Oftast så 
görs en virtual prototyping, som innebär modellering och simulering i datorn. Syftet är att 
kunna granska produkten från olika vinklar, studera förloppet hos rörliga mekaniska system 
och även prediktera produktens prestanda.  
Fysiska prototyper är också bra att framställa för att få en verklighetsuppfattning om 
produkten. Fysiska prototyper medför en bättre känsla om form och storlek. Med en fysisk 
prototyp kan tester göras i laborationer, för att exempelvis “slaktprovas” vilket betyder att 
maskinen överbelastas till haveri. 

 Validitet och reliabilitet 

 
Då kurslitteratur användes som många källor i arbetet så kan reliabiliteten sjunka lite eftersom 
kurslitteraturen kanske saknar de senaste metoderna och teorierna. Metoder och teorier 
förändras och utvecklas med tiden och det är möjligt att det finns senare versioner än de som 
projektet innehåller. Men eftersom kurslitteraturen varit en grund i utbildningen på JTH så 
bedöms den vara väl beprövad. 
Sedan har en intervju genomförts där personens åsikter dokumenterats och det kan medföra 
att reliabiliteten sjunker då personer kan ha olika åsikter.  
Utöver dessa fall så anses rapporten ha bra validitet och reliabilitet då informationen som 
framtagits har varit väsentlig för att lösa problembeskrivningen och bidragit till projektets 
resultat.   
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4 Genomförande och resultat 

Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

 Utvecklingsarbete på styrkolonn 

Projektets första fas var ett möte på Kongsberg Automotive AB i Ljungsarp där arbetsuppgiften 
förklarades och tilldelades. En tydligare uppfattning om vad en styrkolonn är och vad själva 
problemet som skulle lösas beskrevs under detta möte. 
Vid detta tillfälle så granskades även de olika styrkolonnmodellerna som tillverkas på KA. Detta 
gav en tydlig verklighetsuppfattning om hur de olika funktionerna skiljer sig åt och hur känslan 
att hantera de olika styrkolonnerna upplevs.  
För att få en tydligare bild om hur konstruktionen och funktionerna i de två styrkolonnerna 

som skulle utvecklas i detta projekt, så tilldelades en styraxel av varje modell (Figur 5; Figur 
7) som skulle monteras isär. 

 Vidareutvecklingsarbete 

Detta projekt är ett vidareutvecklingsarbete vilket betyder att det genomförs en 
vidareutveckling på en befintlig produkt som företaget har lång erfarenhet av.  
Arbetet som tilldelades hade som uppgift att utveckla en befintlig styrkolonn genom att 
integrera funktioner från en annan modell från sortimentet. För att vidareutveckla 
styrkolonnen så utfördes produktutvecklingsprocessens olika faser som kommer att beskrivas 
nedan. 

 Projektplan 

 
Projektets första steg var att utföra en projektplan i form av ett GANTT-schema för att ställa 
upp en tydlig tidsplan. Vid genomförandet av GANTT-schemat uppskattades hur länge varje 
aktivitet skulle pågå. För att inte hamna i tidsnöd så lämnades några fria dagar efter varje 
aktivitet vid behov av mer arbetstid.   

 Förstudie 

 Granska styrkolonnerna 

För att få en förståelse om hur en styraxel verkligen fungerar och hur konstruktionen fungerar 
i de olika funktionerna som ska utvecklas i projektet så monterades två styrkolonner isär. 
Modellerna var TT600 och TT700 där TT600 är den modell som ska utvecklas och TT700 är 
den modell som innehar teleskåplåsningen som ska integreras i TT600.  
Produktgranskningen gav en tydlig bild om hur varje komponent arbetar för att lyckas utföra 
de olika funktionerna. Granskningen underlättade konceptframtagningsfasen som var ett 
senare steg i projektet.   

 Studiebesök 

Ett studiebesök utfördes på Bäckadalsgymnasiets bilverkstad där det finns flera olika typer av 
tyngre fordon med olika typer av styrkolonner. Syftet med studiebesöket var att få en bättre 
uppfattning om hur styrkolonnerna fungerar och vilka olika typer av styrkolonner det finns. 
Styrkolonnerna som användes på deras fordon manövrerades med antingen pedal eller genom 
kompressorer och det var tyvärr inte aktuellt i detta projekt. 
Det positiva med studiebesöket var att få testa hur de olika styraxlarna kändes att justera och 
vilka olika krafter som behövs i spaken för att göra olika justeringar. Vissa styrkolonner var 
mycket lättare att justera medan andra var lite trögare. Det fanns flera olika modeller där vissa 
styrkolonner justerade mjukt och fint och andra modeller där justeringen bara kunde ske i olika 
lägen.  
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 Fallstudie 

En fallstudie genomfördes med en erfaren lastbilschaufför/traktorschaufför för att undersöka 
hur deras synvinkel är på olika typer av styrkolonner. Fallstudien utfördes genom en kvalitativ 
intervju där chauffören fick berätta vilka för och nackdelar de olika styrkolonnerna innehar. 
Det finns olika metoder att justera styrkolonner och de tre vanligaste metoderna är justering 
via pedal, spak och knappar med kompressorfunktioner.  

4.4.3.1 Kvalitativ intervju 

Chauffören som intervjuades heter Kevin och har jobbat som lastbilschaufför i flera år. 
Intervjun startades med att beskriva problembeskrivningen och sedan fick Kevin fria tyglar att 
ge sina egna åsikter angående olika typer av styrkolonner. 
Kevin förklarade att det finns flera olika varianter av styrkolonner och att han har använt sig 
utav de flesta varianterna. Han förklarade att vissa styrkolonner hanteras med spakar som det 
även gör i detta projekt, men det finns andra varianter av styrkolonner som hanteras med 
antingen pedaler eller knappar som med hjälp av kompressorer justerar styrkolonnen. 
Han förklarade att alla varianter har sina för- och nackdelar. Användning av spakar är 
mekaniskt mer hållbart och har oftast längst livslängd men det är mer fysiskt ansträngande att 
justera. Varianterna som justeras med kompressorer brukar vara svåra att justera om fordonet 
har varit avslaget och då behöver föraren starta fordonet och vänta en period innan motorn är 
varm och kompressorerna fungerar igen. När denna variant väl fungerar är den väldigt bekväm 
då föraren inte behöver anstränga sig alls då det räcker med att trycka på knappar för att justera 
styrkolonnen. 

 Konkurrenter 

För att få en bredare kunskap om styrkolonner och hur konstruktionen ser ut hos andra 
tillverkare så undersöktes vissa konkurrenter. Men problemet som skulle lösas var väldigt 
begränsat med specifika integrationer som skulle göras så det var svårt att ha nytta av 
konkurrenternas konstruktioner. Just därför utfördes ingen konkurrensanalys då det inte 
ansågs vara till någon större nytta.  

 QFD 
För att översätta kundkraven och önskemålen till tekniska specifikationer så utfördes en QFD 
där kundkraven är viktade mot kriterier.  

I (bilaga 2) visas QFD där de olika kundkraven är viktade mot kriterier med en skala från 1-9 
beroende på hur starkt samband kundkraven och kriterierna har.  
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 Framtagande av funktionsanalys och kravspecifikation 

För att skapa en bra uppfattning om vilka krav styrkolonnen skall uppnå så skapades en 
funktionsanalys där de olika funktionerna är viktade med huvudfunktion, nödvändig funktion, 
önskade funktioner och oönskade funktioner. Denna matris gav en tydlig bild av vilka 
funktioner styraxeln ska inneha. 
När funktionsmatrisen var formulerad kunde en kravspecifikation skapas med vilka krav som 
funktionerna skulle erhålla.  
Denna matris användes senare vid konceptgenereringen som underlag för vilka krav som de 
olika koncepten skulle inneha.  

 

 

 Funktion HF, NF, ÖF, IÖF 

1 Tilt (justera vinkel) HF 

2 Teleskop (justera höjd) HF 

3 Broms NF 

4 Självlåsande  ÖF 

5 Frigöra tilt & teleskop 

gemensamt  

ÖF 

6 Frigöra tilt & teleskop 

separat 

NF 

7 Lätt att justera  NF 

 

  

Funktionsanalys: 

HF: Huvudfunktion  

NF: Nödvändig funktion  

ÖF: Önskvärd funktion  

IÖF: Inte önskvärd funktion  
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HF • Styraxeln skall kunna justera tilt och teleskop 

NF • Styraxeln skall ha en självlåsande funktion så att den låser sig ifall 

greppet skulle slinka. 

• Styraxeln ska klara av att bromsa en kraft som är 700 N. 

• Justeringen skall ske med en spak. 

• Justering av tilt och teleskop skall ske separat.  

• Styraxeln skall vara lätt att justera.  

 

ÖF • En önskvärd funktion är att kunna justera med en pedal. 

• Justering av tilt och teleskop skall ske gemensamt.  

 

 

 Konceptframtagningens tillvägagångssätt 

Efter förstudien som innehöll nulägesanalys, studiebesök, undersökningar, funktionsanalys 
och kravspecifikation så var det dags att komma på olika koncept som skall uppfylla de satta 
kraven och inneha de efterfrågade funktionerna.  

 Idégenerering 

Konceptframtagningens första steg var idégenereringen som tillämpades med hjälp av två 
metoder, brainstorming och diskussionsmetoden. 
 
Diskussionsmetoden:  
Först tillämpades diskussionsmetoden som innebar att företaget presenterade problemet som 
skulle lösas. För att komma igång med arbetet diskuterades tankarna kring idéer som skulle 
kunna vara lösningar på den uppgift som blev tilldelad.  
 
Brainstorming: 
Efter att diskussioner genomförts så fortsatte konceptgenereringen med den klassiska 
metoden, brainstorming. Under brainstormingen så skissades flera olika koncept som sedan 
skulle presenteras för KA och sållas.  
I bilagorna visas de koncept som utfördes under brainstormingen. Dessa koncept är väldigt 
simpla och visar bara enkla konstruktioner. Skisserna är mest funderingar kring vilka koncept 
som skulle vara möjliga lösningar till problemet. Skissera presenterades och diskuterades i ett 
möte med KA för att bestämma vilka koncept som skulle vidareutvecklas. 

För varje koncept finns även en SWOT analys som visar varje koncepts styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 
SWOT analysen är till för att se vilka styrkor och svagheter som varje koncept innehåller för att 
underlätta sållningen i senare faser. 

  

Kravspecifikation för ovanstående funktioner: 
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Koncept A: 

Koncept A (bilaga 3) visar hur integreringen av bromsfunktioner kan utföras och vilken 

konstruktion som kan användas för att koppla bromsen till spaken. 
Bromsfunktionen är den runda komponenten som är placerad längst ner i figuren och när 
spaken dras så frigörs bromsen.  
Vänstra figuren visar när bromsen är låst och högra bilden visar när bromsen är frigjord.  
För att styraxeln ska vara självlåsande så placerades en fjäder som drar tillbaka komponenterna 
till låsläget när spaken släpps. 
Koncept A frigör tilt och teleskop separat och på bilden visas bara teleskopfunktionen då tilten 
är oförändrad från grundkonceptet.  
 

(A) Styrkor: 
Enkel konstruktion 
Behåller nuvarande tilt 
Få ändringar i befintligt koncept 
Friar tilt & teleskop separat 
Färre nya verktyg 
Hanteras med spak  

Svagheter: 
Vissa vill kunna fria tilt & teleskop 
samtidigt 
Vissa vill hantera med pedal 

Möjligheter: 
Utveckla koncept 
Försöka minska krafterna  
Underlätta spakkrafterna  
Underlätta montering 

Hot: 
Kan vara svår att montera 
 

 

Koncept B: 

Koncept B (bilaga 4) fungerar likadant som A vad gäller bromsfunktionens placering och 

konstruktion. Skillnaden är att koncept B frigör både tilt och teleskop samtidigt.  
Figuren till vänster är när funktionerna är låsta och på högra bilden ser vi hur komponenterna 
beter sig när funktionerna är fria.  
När spaken dras så roterar stången i mitten som medför att både tilt och teleskop frigörs och då 
kan justering av båda funktionerna ske samtidigt.  
 

(B) Styrkor: 
Frigör tilt & teleskop samtidigt 
Relativ enkel konstruktion  
Hanteras med spak 

Svagheter: 
Många ändringar i nuvarande modell 
Vissa vill kunna justera tilt & teleskop 
separat 
Många nya verktyg för att tillverka 
Vissa vill hantera med pedal 

Möjligheter: 
Utveckla koncept 
Försöka minska krafterna  
Underlätta spakkrafterna  
Kombinera med koncept A 

Hot: 
Kan vara svår att tillverka/montera 
Tillverkningskostnader  
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Koncept C: 

Koncept C (bilaga 5) är en utväxling för att minska krafterna vid frigöring av bromsfunktionen. 

Detta koncept har samma tilt som grundkonceptet och är väldigt likt koncept A, men skillnaden 
är att denna lösning innehåller en utväxling. 
Figuren till vänster visar när bromsen är låst och bilden till höger visar hur komponenterna rör 
sig vid frigöring av bromsen.  

 

(C) Styrkor: 
Konstruktionen innehåller utväxling 
Hanteras med spak 
Förminskad spakkraft 

Svagheter: 
Vissa vill hantera med pedal 
Svårare konstruktion 
Svår att tillverka 

Möjligheter: 
Utveckla koncept 
Optimera utväxlingen 
Underlätta spakkrafterna  
Underlätta montering 

Hot: 
Kan vara svår att montera 

 

 

 

Koncept D: 

Koncept D (bilaga 6) skiljer sig ifrån de föregående koncept då den är utrustad med en pedal 

istället för en spak. 
Konstruktionen i detta koncept liknar koncept B väldigt mycket fast skillnaden är att i detta fall 
så frigörs både tilt och teleskop gemensamt med en pedal. 
Vänstra bilden visar hur konstruktionen ser ut då funktionerna är låsta och den högra bilden 
visar hur både tilt och teleskop är fria för justering.  
Pedalen på detta koncept befinner sig på kåpan och är alltså i samma del som själva styraxeln, 
den går alltså inte att placera vid sidan av till exempel gaspedalen.  

 

(D) Styrkor: 
Justeras med en pedal 
Pedal är fäst i kåpan 
Underlättar kraften 
Båda händerna är fria för 
justering av ratt 

Svagheter: 
Vissa vill justera med spak 
Väldigt svår konstruktion 
Många ändringar i nuvarande 
konstruktion  
Dyr tillverkning  

Möjligheter: 
Utveckla koncept 
Underlätta montering 
Minska tillverkningskostnaderna 

Hot: 
Spakjustering är eftertraktat 
Svårt och dyrt att tillverka/montera 
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Koncept E: 

Koncept E (bilaga 7) är också ett koncept som är utrustat med pedal och är väldigt likt koncept 

D. Skillnaden är att i detta koncept så kan pedalen placeras lite var som helst och gärna intill 
gaspedalen. 
Annars så fungerar den på samma sätt vad gäller frigöring av tilt och teleskop.  
Den vänstra figuren visar när funktionerna är låsta och högra bilden visar hur komponenterna 
beter sig när pedalen trycks ner och funktionerna frigörs.  

 

(E) Styrkor: 
Justeras med en pedal 
Pedal är fri från kåpan 
Underlättar kraften 
Båda händerna är fria för 
justering av ratt 

Svagheter: 
Vissa vill justera med spak 
Väldigt svår konstruktion 
Många ändringar i nuvarande 
konstruktion  
Dyr tillverkning  

Möjligheter: 
Utveckla koncept 
Underlätta montering 
Minska tillverkningskostnaderna 
Placering av pedal 

Hot: 
Spakjustering är eftertraktat 
Svårt och dyrt att tillverka/montera 
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 Konceptval, sållning 

Koncepten presenterades för KA, där en utvärdering kring vilka koncept som var intressanta 
och skulle vidareutvecklas valdes. Utvärderingen skedde med hjälp av en Gut-feel matris som 
visas nedan. 
X-axeln är de olika koncepten A-E och Y-axeln är tre olika värderingar kring om det är värt att 
fortsätta jobba med konceptet.  

I matrisen ser vi att koncept A och B var de två koncept som valdes att jobba vidare med. Detta 
utfördes på KA tillsammans med handledarna genom en Gut-feel metod. Då presenterades de 
olika koncepten där konstruktionen och funktionerna förklarades. Sedan så utfördes en 
diskussion kring vilka koncept som kändes bäst och vilka koncept som skulle uteslutas.  
Först kom vi överens om att bara fokusera på koncept som är utrustade med spak och därför 
uteslöts koncept D och E. Anledningen var att grundkonceptet är utrustad med en spak och 
därför skulle koncepten bygga vidare på detta. Skulle styrkolonnen istället utrustas med en 
pedal skulle stora förändringar av grundkonceptet behöva göras.  
Sedan spekulerades det vidare om vilka två av de tre kvarstående koncept som skulle 
vidarebearbetas och utvecklas. Koncept A och B var mest intressanta och därmed uteslöts 
koncept C. Koncept C kändes som en komplicerad och onödig lösning då utväxling kanske inte 
ens behövs och detta stärkte uteslutningen av koncept C.  

 
 

Reaktion: A B C D E 

Ej genomförbar      

Kanske fungerar   x x x 

Vidare utveckla x x    

 

 Konceptframtagning i CAD 

Efter att Gut-feel metoden genomförts hos KA där två koncept valts ut, var nästa steg i 
produktutvecklingsprocessen att 3D-CAD modulera dessa koncept. CAD modellerna skulle visa 
hur de olika koncepten fungerar och främst visa rörelsemönstret och konstruktionslösningarna 
när spaken dras i olika riktningar. 
Medan 3D-CAD modellering påbörjats uppstod en mängd oväntade problem vid 
konstruktionslösningen och rätt snabbt togs ett beslut om att koncept B inte var möjligt att 
konstruera. På skisserna som genomfördes under brainstormingen så var det väldigt svårt att 
förutse om lösningarna verkligen skulle fungera men när koncepten utfördes i CAD var det 
mycket lättare att avgöra.  
Det uppstod rörelser, både höjdskillnader och vinklar, som medförde att koncept B inte gick att 
genomföras. Problemet hade kunnat lösas genom att bygga om hela chassit men då togs ett 
beslut att fokusera på koncept A för att behålla grundkonceptet så gott som möjligt. 

 
Nedan visas bilder på koncept A i CAD, hur konstruktionen ser ut och rörelsemönstret när 
spaken dras i olika riktningar och hur tilt och teleskop justeras.  

Figur 9 visar koncept A som presenterades för KA och som skulle vidarebearbetas. Figuren visar 
hur konstruktionen ser ut när både tilt och teleskop är låsta.  
I detta läge är spaken helt neutral, det vill säga att spaken är i utgångsläget.  
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Figur 9- Koncept A 

  

Tilt som är låst 

Teleskop/broms 

är låst 
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Figur 10 visar tilt- och teleskopfunktionerna som är inzoomade för att tydligare se hur de är 
placerade och agerar när de är låsta. 

Vänstra delen av figuren visar tilten som liknar ett kugghjul med hakar som trycks emot 
varandra med hjälp av en fjäder.  I detta läge är tilten låst och då kan vinkeljustering av 
styrkolonnen inte ske. Det kommer att visas figurer där det syns hur tilten frigörs längre ner.  

I den högra delen av figuren visar teleskop/bromsfunktionen som är låst i detta läge. 
Bromsplattan trycks i detta läge mot styraxeln och då går det inte att justera höjden. Kommande 
figurer kommer även att visa hur teleskopfunktionen frigörs. 
Hur bromsplattan fungerar visas i Figur 11 och Figur 12.  
 

 

Figur 10- Inzoomning av tilt- och teleskopfunktionerna 
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Figurerna nedan visar hur bromsen fungerar, till vänster på Figur 11 visar bromsen när den är 
låst och det syns på bromsplattan då den befinner sig längre ned och i detta läge trycker 
bromsplattan på axeln. Högra bilden i Figur 11 visar hur bromsplattan har frigjorts och i detta 
läge kan höjden justeras på styraxeln.  
Konstruktionen fungerar så att den gula delen roterar från höger då styraxeln är låst till vänster 
där den är frigjord med hjälp av kopplingen mellan spaken och bromsen. När den gula delen 
som har en vinkel med bromshuset roteras åt höger så trycks den nedåt och trycker fast 
bromsen och när den istället roterar till vänster så släpper den trycket på bromsplattan. 
Figur 12 visar hur bromsen ser ut utan bromshuset.  

 

 

Figur 11- Bromsplattans position 

 

Figur 12- Bromsplattan  

 

  

Bromsplatta  
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Figur 13 visar hur teleskop/broms frigörs då spaken dras uppåt. I detta läge är tilten fortfarande 
låst och det är bara höjden som kan justeras. 
När spaken dras uppåt så dras kopplingen mellan spak och broms och då roteras den gula delen 
i bromsen som visas i figuren nedan (se Figur 14) och då frigörs bromsen.  

 

Figur 13- Teleskoplåsning frigörs 

 

Figur 14- Inzoomning på teleskoplåsning 

Tilt som fortfarande 

är låst 

Teleskop/broms 

är frigjord 
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Figur 15 visar vad som händer när spaken istället dras nedåt och frigör tilten. I detta läge så går 
det att vinkla styraxeln men inte att justera höjden.  

  

Figur 15- Tilt frigörs 

I Figur 16 ser vi att hakarna nu är frigjorda och då kan styraxeln vinklas. När spaken släpps 
kommer fjädern att trycka ihop hakarna igen och då låser sig tilten. 

 

 

Figur 16- Inzoomning på tilt 

  

Tilt är frigjord 

Hakarna är frigjorda 
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Figur 17 visar de olika komponenterna som överför rörelsen från spaken till teleskop och tilt.  
Dessa kommer att ändras mycket och utvecklas mer vidare i arbetet.  

 

Figur 17- Komponenterna från spak till tilt och teleskop 

Figur 18 nedan visar de olika delar som ingår i konstruktionen. Dessa delar kommer att justeras 
för att förbättra konstruktionen och även göra det genomförbart med hänsyn till tillverkning.  

 

Figur 18- Separata komponenter 
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4.6.3.1  Konceptframtagning av broms i CAD 

Bromsplattan har i tidigare modeller haft en ficka så att den hålls på plats när justering av 
teleskopfunktionen sker. Eftersom TT600 inte har en ficka åt bromsplattan så utvecklades 
bromsfunktionen för att lösa detta problem. 
 

Figur 19 visar ursprungsbromsen som visar att bromsplattan inte är omsluten av några väggar 
och den har inte heller någon ficka i själva axeln som den ska bromsa på. En utveckling av 
bromsen var därför nödvändig att utföra så att bromsplattan hade en ficka som höll den på 
plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första utveckligen som gjordes på bromsen (se Figur 20) var att förlänga plastkåpan som 
omsluter bromsplattan och därmed skulle plattan hållas på plats och plastkåpan skulle 
fortfarande kunna rotera utan att påverka bromsplattan.  
Ett problem som uppstod vid denna utveckling var att platskåpan förmodligen inte skulle klara 
av de påfrestade krafterna som bromsplattan utsätts för och därför utfördes nya koncept som 
skulle lösa problemet.  
De slutliga lösningarna av konceptet kommer att redovisas i utveckling av koncept nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19- Ursprunglig bromsplatta 

Figur 20- Utveckling av bromsplatta 
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 Utveckling av koncept 

Efter att koncept A presenterats för KA var det dags att utveckla konceptet. Många ingående 
delar ändrades och justerades för att optimera funktionerna och göra produkten möjlig att 
tillverka.  
Det utvecklade konceptets ingående delar och hur de är sammankopplade visas i figurerna 
nedan.  

Figur 21 visar utvecklingen av denna komponent där formen ändrades och kopplingen 
anpassades så att det blir lättare att tillverka och blir möjligt att montera jämfört med tidigare 
koncept.  

 

Figur 21- Utveckling av komponent 

För att kunna hålla ovanstående komponent på plats så utvecklades även figur nedan där ett 
hål skapades. Se Figur 22! 

 

Figur 22- Utveckling av komponent 

Figuren nedan har utvecklats med ett spår jämfört med föregående koncept. Detta utfördes då 
en vinkelrörelse sker i denna komponent när spaken dras i olika lägen. För att stången som är 
kopplad till denna komponent ska kunna röra sig rakt fram och tillbaka så utfördes spåret i 
denna del så att stången kan röra sig i sidled och därmed anpassa sig till den vinkel som uppstår 
och hålla sig rak. Se Figur 23! 

 

Figur 23- Utveckling av komponent 
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Slutliga lösningen på bromsen syns i Figur 24 & Figur 25 som visar att bromsplattan är mycket 

större jämfört med tidigare koncept. I figurerna visas också att en ficka har skapats (röda 
ringar) för att bromsplattan inte ska förflytta sig. Den här lösningen bidrar till att bromsen hålls 
på plats och blir omsluten av en metallkåpa (huset) som klarar av de krafter som plattan utsätts 
för.  

 

Figur 24- Slutgiltiga bromsen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bromsplattan 

Figur 25- Slutgiltiga bromsplattan 

Huset 

 

 

 



Genomförande och resultat 

32 

 Slutgiltiga CAD modeller 

Figurerna nedan visar de slutliga CAD-modellerna och hur konstruktionen skiljer sig beroende 
på om man drar spaken uppåt eller nedåt. 
I slutgiltiga CAD-modellen finns de utvecklade delarna som presenterades ovan med i 
konstruktionen.   
Figur 26 visar hur styrkolonnen ser ut när spaken är neutral och då är både tilt och teleskop 
låsta. 
Nästa figur (Se Figur 27) visar var som händer när spaken dras uppåt och i det här läget frigörs 
teleskoplåsningen och då kan höjdjustering ske. I denna figur syns även att fjädern är utdragen 
och det är fjädern som kommer att återföra komponenterna till neutrala läget.  
Figur 28 visar vad som händer när spaken istället dras nedåt och i det här läget frigörs tilten 
och då kan vinkeljustering ske. När denna justering sker så är teleskopfunktionen låst. I figuren 
syns en fjäder även i tilten och denna återför tilten till det neutrala läget när spaken släpps. 
Figur 29 visar slutgiltiga konceptet från en annan vinkel där alla ingående delar syns. 
 

 

Figur 26- Slutgiltiga CAD-modell (tilt & teleskop låsta) 

 

Figur 27- Slutgiltiga CAD-modell (teleskop frigjord) 
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Figur 28- Slutgiltiga CAD-modell (tilt frigjord) 

 

 

Figur 29- Slutgiltiga CAD-modell
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5 Analys 

 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

  Hur ska framtagning av ett koncept som möter kraven 
utföras? 

 
För att komma fram till ett slutgiltigt koncept som bäst möter de satta kraven utfördes olika 
typer av sållningar och till slut utsågs koncept A.  
Flera utav koncepten är lösningar till problembeskrivningen men koncept A är utformad med 
en enkel konstruktion och anses vara den bästa lösningen. Den enkla lösningen medför en 
billigare tillverkningskostnad jämfört med andra koncept. Verktygskostnader jämfört med de 
andra koncepten är väldigt låga då utökandet av nya delar som medför nya verktyg är väldigt få 
i koncept A. Målet var att bevara ursprungsstyrkolonnen så gott det går och att göra en 
utveckling med integrationer som medför en förbättring av styrkolonnen. 
Koncept A anses tillfredsställa kraven som KA framfört och löser även kundkraven som QFD 
presenterar.   

 Vilken konstruktion kan användas för att underlätta 
justering av tilt och teleskop? 

Uppdraget var att utveckla styrkolonnen och underlätta justering av tilt och teleskop. För att 
lyckas utveckla styrkolonnen genomfördes produktutvecklingsprocessens olika faser. 
Projektets resultat visar flera koncept och sedan det slutgiltiga konceptet med alla ingående 
delar. Det syns hur konstruktionen fungerar när spaken dras uppåt och nedåt.  
Konstruktionen justerades flera gånger under projektets gång då problem hindrade många 
tänkbara lösningar. Problemen uppstod för att länkarmarna mellan spak och tilt/teleskop 
förflyttar sig i både höjd och vinkel vilket leder till att flera tänkbara konstruktionslösningar och 
idéer inte höll.  Till slut lyckades en konstruktionslösning som utför funktionerna i 
styrkolonnen konstrueras genom att en noggrannare konstruktion genomförts där varje 
komponent förflyttar sig i spår med kontrollerande rörelse.  
Tillverkning och montering var två aspekter som påverkade utvecklingen av många 
komponenter genom projektet då hänsyn inte alltid hade tagits från början, vilket medförde att 
vissa komponenter var svåra att både tillverka och montera.  
Konstruktionen går att utvecklas ännu mer där varje komponent optimeras för att underlätta 
justeringen av styrkolonnen och detta nämns mer om i diskussionen. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

 Implikationer 

 
Syftet med arbetet var att integrera teleskoplåsningen från modell TT700 till modell TT600. 
Integrationen skulle medföra en utveckling av styrkolonnen som bidrar till en mer lätthanterlig 
modell.  
Arbetets resultat visar att integrationen är genomförbar där slutgiltiga CAD-modeller med 
konstruktionslösningar visas. Konstruktionslösningen är en enkel lösning som uppfyller de 
efterfrågade kraven. 
Resultatet löser problemen i problembeskrivningen och bibehåller ursprungsmodellen i stor 
utsträckning vilket medför kostnadsbesparingar då färre nya verktyg kommer behövas. 
När det gäller material och tillverkning så kommer inga nya material eller metoder att behövas 
vilket leder till att tillverkningskostnaderna kommer likna ursprungsmodellens kostnader.   

 Slutsatser och rekommendationer 

 
Slutsatserna i detta arbete är positiva då ett koncept som är realiserbart och möter den givna 
kravspecifikationen har framtagits. Frågeställningarna är besvarade och syftet med arbetet har 
uppnåtts.  
Kraven var att utveckla en styrkolonn som är lätthanterlig, hanteras med spak, justerar tilt och 
teleskop separat, innehar låsfunktion och klarar av vissa specifika krafter. De flesta kraven har 
framställts i resultatet med en fullt fungerande CAD-modell. Det finns dock några oklarheter 
när det gäller de kravmärkta krafterna som styrkolonnen måste klara av och detta kommer att 
diskuteras mer under ”vidare arbete eller forskning”.  
För att analysera resultatet så utfördes en animation på styrkolonnen där rörelsemönstret visas 
när spaken dras uppåt och nedåt och då syns det att tilt- och teleskopkonstruktionen är väl 
fungerande. 

 Vidare arbete eller forskning 

 
Avgränsningarna i arbetet är egentligen delar som skulle behövas utföras för att projektet skall 
bli komplett. Tidspressen medför att det blir svårt att hinna med alla delar som egentligen är 
väldigt viktiga för att skapa ett bra resultat.  
Utförandet av en fungerande CAD-modell tog mycket tid och då övervägdes om vilka delar som 
skulle sparas till vidare forskning.  
Eftersom inga uträkningar är utförda i arbetet så är det tänkt att nästa steg i ett vidare arbete 
är att genomföra uträkningar som styrker resultatet och påvisar att den slutgiltiga CAD-
modellen klarar av de krafter som KA begär. 
För att fördjupa sig ännu mer i arbetet så skulle vidare arbete och forskning angående material 
och tillverkningskostnader kunna genomföras. I detta arbete har inga nya material granskats, 
utan styrkolonnens nuvarande material har använts. Det skulle därför vara intressant om det 
finns andra material som klarar av krafterna som uppstår och som även kan bli en 
kostnadsbesparing.  
Tidsbristen medförde att bara ett koncept CAD-modulerades och därför skulle CAD-modeller 
på de andra koncepten kunna utföras. Alla ingående delar kan också vidareutvecklas där 
optimering av kraft- och rörelseminskning skulle medföra en mer lätthanterlig styrkolonn.
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8 Bilagor 

Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1: GANTT-schema 

Bilaga 2: QFD 

Bilaga 3: Koncept A 

Bilaga 4: Koncept B 

Bilaga 5: Koncept C 

Bilaga 6: Koncept D 

Bilaga 7: Koncept E  
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Bilaga 1 

 
bilaga 1- GANTT-schema 
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Bilaga 2 

 
bilaga 2- QFD 
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Bilaga 3 

 

 
bilaga 3- koncept A 
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Bilaga 4 
 

  

 

 

 

bilaga 4- koncept B 
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Bilaga 5 

 

 
bilaga 5- koncept C 
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Bilaga 6 

 

bilaga 6- koncept D 
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Bilaga 7 
 

 
bilaga 7- koncept E 

 


