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Abstract 

i 

Abstract 
This bachelor thesis has been carried out by two students from Mechanical Engineering at the 
School of Engineering at Jönköping University. The work has handled a concept study 
commissioned by the company Work System Life. 
  
What has been made in this thesis is a conceptual study of a hand-held acceleration and brake 
control for passenger cars. This controller is a car adaptation that is used for persons whose 
disability makes them unable to drive the car with its regular pedals. Using the controller, the 
person can accelerate and brake the car with their hand instead of their foot. 
  
The work was done by means of a preliminary study analyzing the existing market and the 
intended end user's needs. The preliminary study then resulted in a product specification that 
formed the basis for the conceptual creation of the work. In conceptualization, different 
conceptual solutions were investigated that were later developed, evaluated and then resulted 
in a 3D modeled basic concept that the company could use in the event of further development. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts av två studenter från högskoleingenjörsutbildningen 
Maskinteknik på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har behandlat en konceptstudie på 
uppdrag av företaget Work System Life.   
 

Det som utförts i arbetet är en konceptstudie av ett handstyrt gas- och bromsreglage för 
personbil. Detta reglage är en bilanpassning som används för personer vars funktionshinder 
medför att de inte kan framföra bilen med dess ordinarie pedaler. Med hjälp av reglaget kan 
personen accelerera och bromsa bilen med handen istället för foten. 
 

Arbetet utfördes med hjälp av en förstudie där analys av den befintliga marknaden och den 
tilltänkta slutanvändarens behov undersöktes. Förstudien resulterade sedan i en 
produktspecifikation som låg till grund för arbetets konceptgenerering. I konceptgenereringen 
undersöktes olika konceptlösningar som utvecklades, utvärderades och som sedan resulterade 
i ett 3D-modellerat grundkoncept som företaget kunde använda sig av vid eventuell 
vidareutveckling.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet har tagits fram i utbildningssyfte inom programmet Maskinteknik på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts av studenter från inriktningarna 
Produktutveckling och Design och Industriell Ekonomi och Produktionsledning och omfattar 
15 högskolepoäng. Arbetet har skett i samarbete med företaget Work System Life och berört 
en konceptstudie av ett gas- och bromsreglage.  
 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar och kapitlet avslutas med rapportens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära många svårigheter i vardagen. Detta på 
grund av att mycket i dagens samhälle ännu inte är helt anpassat efter dessa individer. Men 
trots detta behöver ett funktionshinder inte betyda att personens livskvalitet ska försämras 
jämfört med personer som lever utan. För att nå detta arbetar olika myndigheter, föreningar 
och företag med att skapa mer jämlika livsvillkor för dessa personer. Detta med hjälp att ta fram 
lagar och regler och genom att erbjuda lösningar i form av tjänster och produkter. 
 

Ett av dessa företag är Work System Life som arbetar med bilanpassning för personer vars 
funktionsnedsättning gör det svårt för dem att förflytta sig på egen hand eller genom 
kollektivtrafik. Genom att anpassa fordon efter individens behov ger de dessa personer friheten 
att framföra sin egna bil på ett säkert och bekvämt sätt. Exempel på dessa anpassningar kan 
vara golvsänkningar, rullstolsramper, styrhjälpsmedel och gas- och bromsreglage.  
 

1.2 Problembeskrivning 
Ett av Work System Lifes befintliga erbjudanden är ett högerhandstyrt gas- och bromsreglage 
som riktar sig till personer med funktionsnedsättning från midja och nedåt. Med hjälp av detta 
reglage kan dessa personer justera bilens gas- och bromsfunktion med hjälp av handen istället 
för foten. Denna lösning kan antingen ersätta eller komplettera bilens egna gas- och 
bromspedaler.  
 
Det Work System Life ville ha hjälp med att utföra i detta arbetet var att ta fram ett koncept på 
ett nytt handstyrt gas- och bromsreglage och se över nya alternativa lösningar då de ansåg att 
det reglage företaget använder sig av i nuläget börjat bli något förlegad. Företaget tillverkar i 
dagsläget inte något eget reglage utan använder sig av ett reglage som köps in från en 
konkurrerande aktör på marknaden. På grund av detta saknades tidigare underlag att utveckla 
konceptet efter. Det som vid arbetets start fanns att tillgå var en önskemål- och kravlista där 
företaget ställt upp några viktiga aspekter att arbeta utifrån. 
 

För att nå ett så konkurrenskraftigt och välutvecklat koncept som möjligt behövdes därför den 
befintliga marknaden och dess aktörer undersökas. Detta för att få en uppfattning om hur 
marknaden för denna produkt ser ut i nuläget. Förutom marknadsundersökningen behövdes 
även en användaranalys utföras, detta för att få information om den tilltänkta slutanvändarens 
behov och önskemål. Med denna information sammanställd och analyserad fanns en grund att 
bygga konceptutvecklingen på. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram ett koncept på ett gas- och bromsreglage med 
målet att det slutliga konceptet sedan skulle kunna ligga till grund för kommande tillverkning 
av produkten.  

 Därmed blev studiens frågeställningar: 
 
[1] Vilka krav ställs på den här typen av produkt? 
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[2] Stämmer Work Systems Life förställda krav på produkten överens med önskemålen från 
den tilltänkta slutanvändaren? 
  
[3] Hur ska produkten utformas för att underlätta användningen av produkten?  
 

[4] Hur skiljer sig vår produkt från de produkter som finns på marknaden idag? 
 

1.4 Avgränsningar 
Då denna studie endast omfattar konceptfasen av en produktutvecklingsprocess så har vissa 
avgränsningar gjorts under projektets gång. Detta för att skapa ett grundarbete av hög kvalitet 
inom projektets tidsramar. De områden rapporten inte avsett att beröra följer nedan. 
 

Extrafunktioner i form av el kommer endast att fokuseras på att en kabeldragning är 
genomförbar i konstruktionen. Detta beror på att detta är funktioner som väljs av kund vid 
installation av reglage. 
 

Konceptet kommer inte att bestå av ett eget framtaget handgrepp utan fokus har istället lagts 
på att göra konstruktionen kompatibel med ett redan existerande handgrepp som köps in från 
en leverantör. Anledningen till detta beror på att framtagning av ergonomiska handgrepp 
kräver dyra verktyg och detta är inte ekonomiskt försvarbart vid den låga försäljningsvolym 
som företaget har i dagsläget. 
 
Konceptutvecklingen har främst berört konstruktionsdelen av reglaget, ett reglageskydd har 
därför inte utvecklats i detta arbete. Fokus har istället lagts på att göra konstruktionen så 
kompakt som möjligt för att inte ta så stor plats i bilen samt för att enkelt kunna kompletteras 
med ett externt skydd senare.  

Slutkonceptet kommer endast att 3D-modelleras upp digitalt med hjälp av CAD. En fysisk 
prototyp kommer därför inte tas fram för testning i detta arbete.  

1.5 Disposition 
Rapporten kommer att inledas med ett teoretiskt ramverk för att ge läsaren en grundförståelse 
och en bättre uppfattning om de teorier som använts i arbetet följt av rubriken metod som 
beskriver de metoder som använts i rapporten. Därefter följer en förstudie följt av arbetets 
genomförande och resultat. Därefter kommer arbetets analys följt av diskussion och slutsats. 
Rapportens avslutande del innehåller en referenslista och bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ger en teoretiskt grund för rapporten där de teorier som har betydelse för 
arbetets genomförande och resultat presenteras. 

2.1 Produktutveckling 
Produktutveckling är ett gemensamt samlingsnamn för utveckling av olika typer av produkter. 
Produktutvecklingsprocessen består av olika steg och brukar starta med en kravbild som 
bestäms av den tänkta kunden som består av produktens användningsområden tillsammans 
med produktens ingående “aspekter” som användning och pris. [1, s.24-25] 
 
Modern produktutveckling kopplar samman funktionerna marknad, konstruktion och design 
och tillverkning inom företaget. Genom att använda aktörer från dessa funktioner skapas 
tvärfunktionella team som arbetar tätt i parallella delprocesser genom hela processen. 
 

Produktutvecklingens olika faser enligt boken Produktutveckling - Effektiva metoder för 
konstruktion och design:  
-Utarbeta detaljerade kriterier 
-Utveckla lösningskoncept (konceptgenerering) 
-Analysera, verifiera och välja lösningskoncept 
-Utarbeta slutliga detaljlösningar 
-Analysera, verifiera och validera slutlig lösning 
[1, s.61] 
 
I den första fasen utarbetas detaljerade kriterier, detta börjar med en förstudie där 
bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik tas fram. I denna del är det viktigt att 
undersöka olika kompetensområden så att problemet kan ses ur olika perspektiv. Denna 
undersökning görs genom att okritisk granska olika lösningar och förutsättningar, genom att 
göra detta minskas risken att påbörja resurskrävande konstruktions- och utprovningsarbete på 
felaktiga grunder. [1, s.115] Förstudien ska sedan resultera i en första kravspecifikation där de 
funktionella krav som innebär vad produkten ska göra fastställs. Specifikationen utvecklas 
sedan under projektets gång och resulterar i kriterier som bestämmer hur kraven ska uppfyllas. 
[1, s.116] Dessa krav ligger sedan som stöd för den kommande produktspecifikationen, vars 
uppgift är att specificera vad som ska åstadkommas som ett resultat av 
produktframtagningsprocessen. Produktspecifikationen är inte oförändrad under 
produktutvecklingsprocessen, utan uppdateras kontinuerligt under projektets gång då 
kunskapen om den produkt som utvecklas ökar. [1, s.117] 
 
I produktutvecklingens nästa fas som innefattar att utveckla lösningskoncept används den 
tidigare produktspecifikationen som grund [1, s.117]. Lösningarna kan tas fram med ett antal 
olika metoder som kan delas upp i två huvudkategorier, dessa är kreativa metoder samt 
systematiska eller rationella metoder. Till kreativa metoder hör bland annat metoden 
brainstorming som är den mest kända och använda inom produktutveckling. Med hjälp av 
metoderna utvecklas en mängd olika koncept som sedan sätts ihop till totallösningsalternativ. 
[1, s.120] 
 
Fasen analysera, verifiera och välja lösningskoncept innebär att totallösningsalternativen 
utvärderas mot de kriterier som finns i produktspecifikationen genom att ge ett värde för hur 
bra dessa kriterier uppfylls. Lösningarna jämförs sedan mot varandra och den eller de lösningar 
med högst värde går vidare för utveckling. Detta är dock förknippat med en del problem som 
bland annat beror på att olika intressenter värderar egenskaper olika högt. Vissa kriterier går 
det även att sätta ett kvantitativt värde på medan andra måste värderas kvalitativt. För 
bestämning av värden för olika lösningar är systematisk användning av beslutsmatriser ett 
kraftfullt hjälpmedel [1, s.120-121] 
 
Fasen utarbeta slutliga detaljlösningar innebär att de slutgiltiga lösningskoncepten 
vidareutvecklas mer detaljerat. Detta innebär bland annat att konceptet dimensioneras och att 
standarskomponenter bestäms. Till konceptet konstrueras även nya unika detaljer samt att 
material väljs för detaljerna. I denna fas definieras även produktens uppbyggnad innehållande 
dess arkitektur och layout. [1, s.122] 
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Den sista produktutvecklingsfasen innebär att de kvarvarande totallösningsalternativen 
utvärderas på samma sätt som i den tidigare fasen tills endast en totallösning kvarstår. [1, s.61] 
 

2.2 Gas- och bromsreglage 
Ett gas- och bromsreglage är ett fordonsanpassat hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning från midja och nedåt. Med hjälp av reglaget kan dessa personer justera 
bilens gas- och bromsfunktion med hjälp av handen istället för foten. 
 
Reglaget kan se ut och installeras på många olika sätt beroende på användaren, det är därför 
svårt att ge en exakt beskrivning av reglagets utformning och funktion. En existerande lösning 
på reglage fungerar likt en växelspak som monteras fast på höger sida om förarsätet och styrs 
med hjälp av högerhanden. Från det fastmonterade reglaget går ett eller två stag mot bilens 
ordinarie gas och bromspedaler vilket medför att användaren kan justera pedalerna från 
reglaget istället för pedalerna i sig. När reglaget förs framåt trycks fordonets bromspedal ner 
och fordonet bromsas och om reglaget förs bakåt kommer fordonets gaspedal att tryckas ned 
vilket medför att bilen accelererar. Detta gäller för bilar med automatisk växellåda då dessa 
enbart har två pedaler. Reglagets handgrepp kan i många fall också utrustas med knappar till 
elektriska funktioner som körriktningsvisare, hel- och halvljus och signalhorn för att underlätta 
bilkörningen och göra den säkrare för föraren. 
 

2.3 Datorstödd konstruktion 
Datorstödd konstruktion kommer från engelskan computer aided design och förkortas ofta 
CAD och innebär kortfattat att man använder sig utav en dator vid utförandet av konstruktions- 
och ritningsarbete. [2] 
 
Datorstödd konstruktion utvecklades redan på 1960-talet då datorer började användas för 
tekniska beräkningar och simuleringar i samband med produktutveckling och konstruktion. 
Från början fanns det dock ingen färdig programvara som kunde utföra olika typer av 
konstruktionsarbeten. Istället fick nya specifika program utvecklas för varje nytt problem som 
uppstod. På 1970-talet introducerades det nya fleranvändarsystem som underlättade detta, två 
av dessa användarsystem var FEM-program som utför hållfasthetsberäkning och 
strukturmekanik och CAD-system. 
 
Från början togs CAD fram för att skapa tvådimensionella ritningar digitalt men med tiden 
utvecklades sedan CAD-systemens funktionalitet så att även tredimensionella geometrier 
kunde behandlas. Till en början kunde endast tredimensionella trådmodeller tas fram, vilket 
innebar att det endast var geometriernas konturer som syntes. På senare tid kan CAD-systemen 
hantera fullt definierade tredimensionella geometrier i olika former, där man både kan arbeta 
med ytmodellering och solidmodellering. 
 
De senaste decenniernas utveckling har gått mot ännu mer integrerade system där hantering 
av bland annat av två- och tredimensionella geometrier, beräkningar och simuleringar samt 
produktionsberedning kan hanteras tillsammans med olika komponent- och 
materialdatabaser. Utöver detta finns även system som administrerar all produktdata.  
 

Men trots att systemen blir mer intelligenta, mer automatiska och är relativt lättanvända är den 
mänskliga faktorn ändå den viktigaste delen. Detta beror på att systemet måste veta vad som 
ska utföras innan arbetet kan påbörjas och det är här användaren kommer in i bilden. Det är 
därför viktigt att användaren har kunskap om de teorier som ligger bakom systemen och vad 
som ska utföras. Har inte användaren kunskap om vad som ska beräknas eller konstrueras kan 
denne heller inte föra in det i systemet. Men med hjälp av dessa system behöver användaren 
endast göra grundarbetet så sköter systemet resten. [1, s.501-504] 
 
På grund av systemens stora användningsområde har det blivit stort i många branscher och kan 
användas på många olika sätt. I en produktutvecklingsprocess kan till exempel CAD-
modellering och FEM-simulering användas för att testa en konstruktion digitalt innan den 
tillverkas på riktigt och på så sätt upptäcka eventuella problem i ett tidigt stadie.  
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2.4 Ergonomi 
Begreppet ergonomi betyder enligt nationalencyklopedin “läran om människan i arbete; 
samspelet mellan människan och arbetsredskapen” [3]. Människokroppens mått samt hur 
människan använder sina krafter i kombination med hur yttre krafter påverkar kroppen ligger 
till grund för den så kallade kraftergonomin. Kraftergonomin avser arbetsställningar, 
arbetsrörelser samt kroppsliga belastningar. [3] 
 
Inom ergonomin används människokroppens mått för att kunna anpassa utförandet av arbetet 
och dess tillhörande miljö utifrån människans anatonomiska och fysiologiska förutsättningar. 
[4] 
 
Med hjälp av ergonomin och genom att göra denna anpassning kan ohälsa och olycksfall 
förhindras innan det är försent. Människokroppen är flexibel och kan utföra många olika 
arbetsrörelser och arbetsställningar utan att ta den minsta skada av dem. Faktum är att kroppen 
mår bra av att vara i rörelse, men endast om det finns någon typ av variation i rörelserna. Att 
utföra samma arbetsrörelse om och om igen kan ta skada på kroppen då den inte hinner 
återhämta sig mellan de utförda rörelserna. Dessa skaderisker ökar främst vid utförande av 
arbete vid väldigt böjda, sträckta eller mycket vridna arbetsställningar. [5] 
 

2.5 Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Att ha en funktionsnedsättning innebär att en individ har någon typ av nedsättning av den 
fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan. En funktionsnedsättning kan till 
exempel innebära att individen på något sätt är rörelsehindrad eller har en hörselnedsättning.  
 
Ett funktionshinder uppstår när en funktionsnedsättning leder till något typ av hinder eller 
begränsning i relation till omgivningen, vilket kan göra så att personen får svårt att uträtta vissa 
saker. [6] Enligt socialstyrelsens termbank så avråds det att använda ordet ”handikapp” då det 
kan anses som nedlåtande eller kränkande, istället kommer förklaringarna 
funktionsnedsättning och funktionshinder att användas i denna rapport. 

2.5.1 Rörelsehinder 
Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar och den typen av funktionsnedsättning 
som främst kommer att beröras i denna rapport är personer med rörelsehinder. Rörelsehinder 
är ett samlingsbegrepp för olika typer av diagnoser och innebär att personen har en nedsättning 
av någon eller flera kroppsfunktioner. Exempel på rörelsehinder är muskelsjukdomar, multipel 
skleros (MS) och reumatism. Rörelsehinder kan både vara medfött eller uppkommit av till 
exempel sjukdom eller skada. [8] 
  
Rörelsenedsättning kan innebära många olika saker och se mycket olika ut samt bero av olika 
orsaker, en del rörelsenedsättningar är knappt märkbara medan andra kan vara mer 
omfattande. Vissa personer med rörelsehinder upplever inte att de har några direkta 
begränsningar i livet medan andra behöver mer hjälp att anpassa sig. [9] 
 
Att ha någon typ av rörelsehinder är relativt vanligt och det finns cirka 560 000 rörelsehindrade 
personer över 16 år i Sverige. Ungefär hälften av dessa använder sig utav någon form av 
förflyttningsmedel i form av t.ex. rullstol. [10] 

2.6 Lagar och regler 

2.6.1 Transportstyrelsen 
Vid installation av ett gas- och bromsreglage i bil behöver vissa krav följas för att bilen ska få 
framföras i trafiken. I Transportsstyrelsens föreskrift TSFS 2016:22 finns dessa krav. Nedan 
följer en sammanställning av de krav som gäller för handstyrda manöverorgan som är den 
kategori som ett gas- och bromsreglage faller inom. 
 
Om ett fordon utrustas med ett gas- och bromsreglage måste det genomgå en 
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registreringsbesiktning. Detta för att säkerställa att reglaget uppfyller transportstyrelsens krav 
vid registreringsbesiktning. Det gas- och bromsreglage som ska tas fram i detta arbete kallas i 
fackliga termer för handstyrt manöverorgan. I Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:22 
går det att läsa om hur handstyrda manöverorgan ska placeras och märkas. Detta för att reglaget 
ska kunna manövreras på ett säkert sätt utan att föraren tappar koncentrationen eller att 
reglaget av misstag påverkar någon av bilens funktioner. 

I bilaga 1 i TSFS 2016:22 under punkt 33 finns information om ”Placering och märkning av 
handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare.” 

I tabellen under punkt 33 beskriver transportstyrelsen hur bilar i vår tilltänkta kategori M (“Bil 
som har minst fyra hjul samt är konstruerad och byggd för persontransport”) måste uppfylla 
kraven K1 samt K2. 

Krav K1 innebär att kraven i direktiv 93/91/EEG för bilar som tas i bruk efter 2010-02-15 ska 
följas. Direktivet beskriver märkning av handstyrda manöverorgan samt kontrollampor. I detta 
dokument beskrivs också vilka av bilens funktioner som måste märkas med symboler om de 
ersätts med ett handstyrt manöverorgan. De funktioner som är aktuella för detta arbete som 
finns på denna lista är helljusstrålkastare, halvljusstrålkastare samt körriktningsvisare. 

Krav K2 innebär att kraven i ECE-reglemente 121 ska uppfyllas. I detta hittas bland annat 
reglagets placeringskrav: ”5.1.1 De manöverorgan som används av föraren under körning ska 
vara placerade så att de kan manövreras i enlighet med villkoren i punkt 5.6.2.” 

Under punkt 5.6.2 hittas ”Föraren sitter fastspänd i fordonets krocksäkerhetssystem, som 
ställts in i enlighet med tillverkarens instruktioner, och har den rörelsefrihet som systemet 
medger.” Föreskriften finns att hämta på transportstyrelsens hemsida via länken till följande 
källa. [10] 

2.6.2 Bilstöd Försäkringskassan 
Bilstöd är ett bidrag till personer vars funktionsnedsättning ger dem svårigheter att ta sig fram 
med allmänna kommunikationer som buss och tåg. Bidraget ska antingen gå till att köpa eller 
att anpassa sin bil efter individens behov. Bilstödet söks via försäkringskassan och beloppet kan 
variera beroende på personens behov. Följande data är tagen från Försäkringskassans hemsida. 
[11] 
 
För att få ansöka om bilstöd behöver personen vara försäkrad i Sverige, ha någon typ av 
funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
förflytta sig genom kollektivtrafik. Funktionsnedsättningen ska även bestå i minst nio år.  
 

För att få ta del av bilstödet krävs det även att den sökande tillhör någon av Försäkringskassans 
följande bidragsgrupper: 

• Personen är under 65 år och är beroende av bil för att försörja sig genom ett arbete, 
genomgå arbetsinriktad rehabilitering med aktivitetsstöd eller 
rehabiliteringsersättning eller genomgå en arbetslivsinriktad utbildning. Arbetet, 
rehabiliteringen eller utbildningen ska beräknas pågå i minst sex månader. 

• Personen är under 65 år och har tidigare fått bilstöd enligt punkten ovan. Personen har 
därefter fått sjukersättning eller aktivitetsersättning.  

• Personen ska köra bilen själv och är mellan 18 och 49 år. 
• Personen har barn under 18 år som bor tillsammans med personen och behöver därför 

bil för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Den sökande personen ska köra 
bilen själv. [11] 

Om den sökande personen beviljas bilstödsbidraget får denne ett inköpsbidrag som kan bestå 
av ett grundbidrag på maximalt 30 000 kronor för personbil. Om den sökande har en 
årsinkomst på mindre än 220 000 kronor kan personen även ansöka om ett anskaffningsbidrag 
på mellan 4000- och 40 000 kronor. Både bilstödsbidraget och anskaffningsbidraget söks via 
Försäkringskassan. 
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Utöver dessa bidrag kan personen även ansöka om ett tilläggsbidrag för köp av personbil men 
i och med detta kan särskilda krav komma att ställas på bilen. Nedan följer de olika 
tilläggsbidrag som kan ansökas av Försäkringskassan och vad bidraget ska gå till. 

• Tilläggsbidrag på 30 000 kronor som ska gå till att köpa en bil som behöver anpassas 
på grund av personens funktionsnedsättning. 

• Tilläggsbidrag på 40 000 som ska gå till att köpa en bil där personen i fråga antingen 
ska kunna sitta kvar i sin rullstol under bilfärden eller att personen behöver förflytta 
sig från rullstolen till bilsätet väl inne i bilen. Detta tilläggsbidrag kan även gå till 
personer som är i behov att ta med sig en motordriven rullstol eller ett likartat medel 
under färden.  

• Tilläggsbidrag som ska gå till att köpa en bil med särskilda specialmonterade 
anordningar som utformas utifrån personens funktionsnedsättning. Detta bidrag kan 
variera i pris beroende på vilken anordning som krävs för den sökande personen. Det 
högsta priset för de originalmonterade anordningarna från Försäkringskassan är 
följande: 

o Automatisk växellåda: 16 400 kronor 
o Elektrisk öppning och stängning av baklucka: 5100 kronor 
o Elektrisk manövrerad förarstol, minst sexvägsjustering: 7400 kronor 
o Elektrisk manövrerad förarstol, med utökade ergonomiska egenskaper: 14 400     

kronor 
o Nyckellöst system/startknapp: 5200 kronor 
o Backkamera: 4600 kronor 
o Fjärrmanövrerad bränsledriven kupévärmare: 14 000 kronor 
o Elektrisk uppvärmd vindruta: 3900 kronor 

Det sista bidraget som kan sökas angående bilstöd är ett anpassningsbidrag, detta bidrag kan 
sökas om någon av de ovanstående bidragen inte passar den sökande. Anpassningsbidraget 
innebär som det låter, att bidraget anpassas beroende på vad för förändring personen behöver 
göra på bilen. Detta bidrag sökts precis som de tidigare bidragen genom Försäkringskassan. 
[11] 
 

2.7 Företagsbeskrivning 

2.7.1 Work System Life 
Företaget som examensarbetet är skrivet tillsammans med heter Work System Life och 
grundades 2008 i Växjö och var tidigare benämnt Bilanpassarna i Växjö. 2017 köptes företaget 
upp utav Work System och har sedan dess haft sitt huvudkontor i Work Systems lokaler i 
Tenhult. Förutom sina lokaler i Tenhult finns Work System Life bland annat i Göteborg, 
Norrköping och Stockholm. År 2016 hade företaget en omsättning på drygt 6,7 miljoner kronor. 
 
Företaget arbetar med bilanpassningar för personbilar, vilket innebär att de hjälper personer 
med funktionsnedsättningar att anpassa sina bilar beroende på individens behov. Befintliga 
lösningar som företaget arbetar med är bland annat rattknoppar, positioneringsbälten, 
golvsänkningar och avancerade styrsystem. 
 
Företaget erbjuder kunden hjälp i hela processen gällande bilanpassning, från rådgivning där 
kunden får information om vilka produkter och tjänster som företaget erbjuder, till installation 
i bil och leverans av produkten. Företaget följer även upp alla installationer så att kunden ska 
känna sig nöjd och säker med sin bilanpassning. [12] 
 

2.7.2 Work System 
Work System är ett företag som utvecklar och marknadsför bilinredning och bilutrustning. 
Företaget grundades 2009 och är idag ett växande företag som etablerat sig i flera av Sveriges 
större städer och har även anläggningar i Norge och Finland, men levererar produkter över hela 
Europa. [13] 
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2.7.3 JRL Industriteknik 
JRL Industriteknik är företag som arbetar med konstruktion, industriservice, industrirobotar, 
licenssvetsning till byggnation av specialmaskiner samt tillverkning av materialhantering/ 
kringutrustning som exempelvis rullbanor. Företaget bedriver sin verksamhet i Tenhult i 
samma lokaler som Work System och Work System Life. [14] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Nedan beskrivs de metoder som använts för att besvara arbetets frågeställningar 
 
Tabell 1 - Koppling mellan frågeställning och metod 

Metod Frågeställning 
1 

Frågeställning 
2 

Frågeställning 
3 

Frågeställning 
4 

Gantt-Schema X X X X 

QFD X X X X 

Produktspecifikation  X X X 

Brainstorming   X X 

Brainwriting   X X 

Gut feel-metoden   X X 

Beslutsmatris   X X 

Pughs Matris   X X 

Viktbestämningsmatris   X X 

Marknads- 
undersökning 

X X X X 

Konkurrens- 
jämförelse 

X  X X 

Intervju X X X X 

Enkät X X X X 

 

För att svara på studiens första frågeställning “Vilka krav ställs på den här typen av produkt?” 
gjordes en förundersökning med en datainsamling bestående av en intervju och en enkät. 
Datainsamlingen resulterade i kundkrav som sedan jämfördes mot konkurrenternas förmåga 
att uppfylla dessa i metoden QFD. Det gjordes även en litteraturstudie för att undersöka vilka 
lagar och bestämmelser som fanns gällande denna typ av produkt. 
 
För att få svar på studiens andra frågeställningen “Stämmer Work System Life förställda krav 
på produkten överens med önskemålen från den tilltänkta slutanvändaren?”, gjordes en 
datainsamling med intervjuer och enkäter hos den tilltänkta kunden och krav- och 
önskemålslista gavs ut av företaget. Dessa slogs sedan ihop i en QFD som sedan låg till grund 
för produktspecifikationen där alla krav på produkten samlades.  
 
För att svara på studiens tredje frågeställning “Hur ska produkten utformas för att underlätta 
användningen av produkten? “gjordes en datainsamling med hjälp av personlig intervju, 
telefonintervju och en enkät. Därefter gjordes en produktutvecklingsprocess som delades upp i 
olika faser med konceptgenerering och konceptutvärdering tills ett slutgiltigt koncept tagits 
fram.   
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För att svara på studiens fjärde frågeställning “Hur skiljer sig vår produkt från de produkter 
som finns på marknaden idag?” gjordes en marknadsanalys och en konkurrentanalys där 
befintliga produkter analyserades och sedan ställdes emot resultatet av 
produktutvecklingsprocessen. Denna frågeställning var även viktig vid analys av det färdiga 
resultatet och vid eventuell vidareutveckling av produkten.  
 

3.2 Konceptstudie 
Nedan följer de metoder som använts för att utföra konceptstudien.  

3.2.1 Gantt-Schema 
Ett Gantt-schema är ett flödesschema som beskriver projektets olika faser samt visar under hur 
lång tid varje fas beräknas ta och ger en översikt över projektets alla delmoment och deadlines. 
Schemat ritas upp som ett koordinatsystem där x-axeln beskriver tiden och y-axeln beskriver 
projektets olika aktiviteter. Schemat hjälper även till för att få en bättre överblick och att hålla 
koll på viktiga datum. En fördel med modellen är också att den är väldigt lättförståelig. [1, s.659] 
 

3.2.2 Förstudie 
Nedan följer de metoder som användes vid utförandet av konceptstudiens förstudie. 
 

3.2.2.1 QFD 
Quality function deployment, som i fortsättningen i detta arbete kommer att benämnas som 
QFD, är en metod som går ut på att man matchar kundkvalitéer med produktfunktioner. 
Metoden utförs i fyra steg där man kopplar samman hela produktframtagningsprocessen från 
kundbehov till krav på det tänkta tillverkningssystemet som produkten ska produceras i. Nedan 
följer en beskrivning av QFD-husets olika delar och hur de används.  

 
Figur 1 -  QFD 
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KUNDBEHOV, VAD?: 
Den vänstra kolumnen i en QFD beskriver kundens behov och önskemål på en produkt. Kunden 
kan vara en slutanvändare men även andra intressenter, till exempel tillverkare eller 
installatörer. Vid undersökning av andra intressenter kan fler QFD göras eller så förs olika 
intressenters behov in i samma matris. [1, s.160] 
 

KUNDVIKTNINGEN: 
Denna kolumn beskriver hur högt kunden värderar de olika kundbehoven. Detta anges ofta som 
en siffra mellan 1 och 5. [1, s.160] 
 

KONSTRUKTIONSKRITERIER, HUR?: 
Denna del i en QFD innehåller produktegenskaper i form av kriterier som beskriver hur 
kundkraven ska uppfyllas. Dessa kriterier bör vara mätbara egenskaper. [16, s.71] 
 
SAMBAND, VAD/HUR: 
Beskriver sambandet mellan kriterier och kundbehov. För varje kundbehov bedöms det hur 
stark koppling detta har till varje konstruktionskriterium. Den bedömningsskala som brukar 
användas är: 
  
9 = Mycket stark koppling 
6 = Medelstark koppling 
3 = Svag koppling 
0 = Ingen koppling 
  
[1, s.161] 
 
SAMBAND, HUR/HUR? 
Visar om kriterierna samverkar eller motverkar varandra och hur starkt. Styrkan bedöms på 
följande sätt: 
Ett plustecken betyder positiv samverkan och ett minustecken betyder negativ samverkan 
(motverkan) [1, s.299] 
 
HUR MYCKET? 
Denna del beskriver de målvärden eller funktionsgränser som sätts på kriterierna ”HUR”. Dessa 
används för att sätta upp mål för arbetet och för att utvärdera resultat. [16, s.71] 
 

VIKTAD SUMMA: 
Raden viktad summa utgörs av ett tal för respektive kriterium i ”HUR”. Detta tal räknas fram 
genom att multiplicera varje kundbehovs viktning med respektive sambandspoäng för varje 
kriterium. Dessa summeras sedan kolumnvis nedåt. Denna siffra visar sedan hur viktiga de 
olika kriterierna är relativt varandra. [16, s.72] 
 
KONKURRENTANALYS: 
I denna del jämförs hur bra konkurrenter på marknaden uppfyller kundbehoven. Detta görs 
exempelvis genom en skala från ett till fem, där intressenten för kundbehoven gör en 
bedömning om var på skalan den egna produkten och konkurrenterna hamnar. Genom att göra 
detta skapas en bild av hur tillfredsställande kundbehoven är för respektive produkt eller tjänst, 
så kallad “benchmarking”. [1, s.299] 
 

3.2.2.2 Produktspecifikation 
En produktspecificering innebär att man samlar kompletterande information som saknas i 
uppdragsbeskrivningen som sedan ställs upp i en matris. Denna information ska sedan skapa 
en specifikation av vad som ska utföras. Produktspecifikationen ska tas fram på ett sätt så att 
informationen både ska kunna användas som utgångspunkt vid utformning och utveckling av 
design- och konstruktionslösningar samt som referens vid utvärdering av lösningar och själva 
slutprodukten. [1, s.150] 
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Själva syftet med produktspecifikationen är bland annat att skapa en mer konkret 
problemformulering, säkerställa att relevanta aspekter tas hänsyn till, få en bra och enhetlig 
syn på projektets mål och underlätta styrning under projektets gång. Detta kan i sin tur bidra 
till en kortare utvecklingstid av projektet samt bättre kvalitet vilket innebär en mer 
konkurrenskraftig produkt. [1, s.150-151] 

3.2.3 Konceptgenerering 
Nedan följer de metoder som använts vid utförandet av arbetets konceptgenerering. 

3.2.3.1 Brainstorming 
Brainstorming är en idégenereringsmetod som hjälper till att utveckla och ta fram nya idéer. 
Metoden var från början framtagen för större grupper men används även ofta för mindre 
grupper. Metoden går ut på att deltagarna muntligt eller skriftligt kommer med så många nya 
förslag på idéer de kan under en viss tid, utan att de framkomna idéerna bedöms eller kritiseras 
av medlemmarna. Kvantiteten är viktigare än kvaliteten vilket innebär att målet är att 
åstadkomma så många idéer som möjligt. [1, s.166-167] 
 

Några viktiga regler att följa när man utför en brainstorming är att:  
• Kritik är förbjudet under sessionen, även självkritik 
• Kvantitet går före kvalitet 
• Gärna gå utanför det vanliga 
• Kombinera och utveckla de framtagna idéerna  

[16, s.55] 
 

3.2.3.2 Brainwriting 
Brainwriting liknar en brainstorming, men här sitter varje medlem själv och skriver ned sina 
idéer. Efter cirka 5–15 minuter kan man dela med sig av sina idéer med de andra 
gruppmedlemmarna för att undvika idétorka. Alternativt att man efter 5–15 minuter skickar 
vidare sina idéer till en av gruppmedlemmarna som sedan fortsätter att arbeta vidare på 
idéerna. [16, s.55] 
 

3.2.4 Urvalsmetoder 
Metoden urval innebär att man jämför sina olika koncept och väljer ut den som bäst uppfyller 
kriterierna i produktspecifikationen. [1, s.183-184] 
 

Det första steget när man gör en utvärderingsprocess är kort sagt att man eliminerar alla dåliga 
lösningar. Detta påbörjas ofta i slutet av konceptgenereringsprocessen genom att grovt sortera 
bort lösningsalternativ som är orimliga.  
Det som görs sedan är att undersöka de befintliga lösningarna som framkommit och försöker 
kartlägga ifall de:  

• Löser huvudproblemet 
• Uppfyller kraven i produktspecifikationen 
• Kan realiseras i verkligheten 
• Är inom den gällande kostnadsramen 
• Är fördelaktiga ur miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel 
• Passar företagets produktprogram 

 
De lösningar som går vidare i utvecklingsprocessen är de idéer som uppfyller kriterierna samt 
de lösningar som behöver ytterligare information för att kunna göra en rättvis bedömning.  
[1, s.182-183] 
 
Urval kan ske med många olika metoder, nedan följer beskrivningar av de metoder som använts 
i detta arbete.  
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3.2.4.1 Gut feel-metoden 
Gut feel-metoden är en sållningsmetod där beslut baseras på intuition, känsla och erfarenhet. 
Vid användning av Gut feel-metoden är det därför viktigt att beslut fattas av personer med 
kunskap och erfarenhet inom området. Detta för att minska risken för felaktiga beslut. [1, s.180] 
 

3.2.4.2 Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 
Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz är en urvalsmetod som använder sig av en matris där 
övergripande produktkriterier listas och ställs emot de olika koncepten. Under varje kriterium 
ges varje koncept ett plus, minus eller frågetecken.  
 

• Plus-tecken (+) betyder att konceptet uppfyller kriteriet 
• Minus-tecken (-) att det inte uppfyller kriteriet 
• Frågetecken (?) innebär att mer information behövs för att göra en bedömning 

 
För att ett koncept ska gå vidare till nästa utvärdering, krävs det att konceptet uppfyller samtliga 
av kriterierna eller behöver undersökas mer för att en bedömning ska kunna göras. De koncept 
som inte uppfyller kriterierna går alltså inte vidare till nästa utvärdering. [1, s.182-183] 
 

3.2.4.3 Pughs Matris 
Pughs relativa beslutsmatris är en urvalsmetod som hjälper till att rangordna flera 
konceptlösningar på ett objektivt och systematiskt sätt. Urvalsmetoden används ofta efter att 
en elimineringsmatris gjorts och med hjälp av denna metod kan antalet koncept reduceras 
ytterligare. Något som ofta uppstår på vägen mellan elimineringsmatrisen och Pughs matris är 
att nya idéer och kombinationer upptäcks. Dessa adderas i så fall till de tänkbara lösningarna.   
 

Matrisen fungerar på så sätt att urvalet baseras på relativa jämförelser mellan de olika 
lösningarna och kriterierna för urvalen utformas med hjälp av kriterierna i 
produktspecifikationen. Viktiga aspekter att beakta vid utformning av matrisen är:  
 

• Kriterierna ska baseras på produktspecifikationens önskemål och krav 
• Alla relevanta aspekter ska täckas men fokus ska ligga på det kritiska problemet på 

produktens lösning 
• Maximalt 15–20 kriterier  
• Vid behov kan besläktade detaljkriterier slås ihop med kriteriegrupper 

 
Själva utvärderingen görs sedan med en beslutsmatris där kriterierna och konceptlösningarna 
läggs in. I Matrisen läggs också en referenslösning in. Ofta väljs en välkänd lösning som 
referens, till exempel en egen eller en konkurrents redan existerande lösning. Alla 
konceptlösningar jämförs sedan med referenslösningen, och bedöms med markeringen plus, 
minus eller noll där: 
 

• Plus-tecken (+) innebär att det aktuella alternativet uppfyller det aktuella kriteriet 
bättre än referenslösningen 

• Minus-tecken (-) innebär att det aktuella alternativet uppfyller aktuella kriteriet sämre 
än referenslösningen 

• Noll (0) innebär att det aktuella alternativet uppfyller det aktuella kriteriet lika bra som 
referenslösningen.  
 

När alla kriterier och konceptlösningar har bedömts och fått sin markering så summeras 
bedömningarna och ett nettovärde beräknas för varje konceptlösning. Därefter rangordnas 
koncepten efter dess tilldelade nettovärde och baserat på rangordningen och förhållandena 
mellan nettovärdena, därefter tas sedan beslutet om vilka av konceptlösningarna som ska 
vidareutvecklas. [1, s.183-185] 
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3.2.4.4 Viktbestämningsmatris 
En viktbestämningsmatris används som ett komplement till en utvärderingsmatris. Detta för 
att ge utvärderingskriterierna en viktning som medför att resultatet blir mer objektivt. 
 
Viktningen tas fram genom att kriterierna förs in i en matris där de både utser dess rader och 
kolumner. Sedan jämförs kriterierna med varandra och får dela på värdet 1. Om det ena 
kriterier är bättre än det andra ges den värdet 1 och det andra kriteriet får då värdet 0, om båda 
kriterierna anses lika viktiga delas värdet och kriterierna blir tilldelade värdet 0,5.  
 

Efter att alla kriterier jämförts med varandra blir hela matrisen ifylld förutom rutorna som går 
över diagonalen, detta på grund av kriterierna inte kan jämföras med varandra. Alla värden 
summeras sedan radvis och det utvärderingskriterium med högst summa får då den högsta 
vikten, vilket innebär att det är det kriterium som är viktigast att uppfylla vid en utvärdering. 
[1, s.186-188] 
 

3.3 Datainsamling  
Nedan följer de datainsamlingsmetoder som använts i arbetet.  

3.3.1 Intervju 
Intervju är en teknik för att samla information och är uppbyggd av olika frågor. En intervju kan 
antingen utföras genom att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun på 
plats, alternativt att det sker via telefon eller genom videosamtal. [15, s.73] En intervju kan 
också genomföras på många olika sätt, till exempel så kan intervjun vara kvalitativt 
strukturerad vilket innebär att intervjun har en låg grad av strukturering, alltså att frågorna 
som ställs ger intervjupersonen utrymme att svara med sina egna ord. En kvalitativ intervju 
fungerar ofta mer som ett samtal istället för att enbart använda fasta frågor och svarsalternativ. 
[15, s.81-82] 
 

3.3.2 Enkät 
Enkät är också en teknik för att samla information och är precis som intervjutekniken uppbyggd 
av frågor. Det som skiljer en enkät från en intervju är att de inte ställs personligt utan ställs 
istället via ett formulär med bestämda frågor. [15, s.73] 
 

3.3.3 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning är en metod för att öka sin kunskap om den nuvarande 
marknadssituationen. Marknadsundersökning kan användas för flera olika syften, bland annat 
för att få insikt om konkurrenternas köpmotiv, köpbeteende och vad som skapar kundnöjdhet. 
Men hjälp av att göra en marknadsundersökning kan det sedan hjälpa företagen att bedöma 
marknadspotentialen samt vilken marknadsandel som kan nås.  
 
Marknadsundersökningen brukar gå igenom olika steg där det första steget innebär att 
definiera problemet som ska undersökas och vad målet med undersökningen är. Därefter tas 
en plan fram för hur informationen ska samlas in. Detta följs av ett genomförande av 
undersökningsplanen som ofta består av insamling av sekundär- och primärdata som sedan 
analyseras. När informationen är insamlad och analyserad tolkas och avrapporteras sedan 
resultaten. [17, s.110-111] 
 

3.3.4 Konkurrentjämförelse 
En konkurrentjämförelse utförs för att utreda vad de ledande aktörerna på marknaden är 
kapabla till att genomföra. Kunskap kan samlas in om andra aktörers mål, strategier och 
prestationer de senaste åren. Dock kan information om till exempel marginaler och försäljning 
ofta vara svårtillgängligt, framför allt på industriella marknader. Därför är ofta annan tillgänglig 
sekundärdata, egna erfarenheter och rykte det vanligaste sättet att ta reda på information om 
konkurrenter. Utöver detta kan även personer relaterade till den konkurrerande aktören 
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intervjuas för att samla in information, exempelvis kunder, leverantörer och återförsäljare. 
Genom att samla in denna typ av information kan de olika konkurrenterna jämföras mot 
varandra och det egna företagets produkt eller process. Genom att göra detta går det att urskilja 
hur bra erbjudanden på den existerande marknaden uppfyller olika egenskaper. På detta sätt 
får man information om hur dessa egenskaper hos den egna produkten ska förbättras. Denna 
jämförelse är vad som brukar kallas för “benchmarking”. [17, s.397] 
 

 



Genomförande och resultat 

16 

4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande samt studiens resultat. 

4.1 Gantt-Schema 
Vid projektets start gjordes ett Gantt-schema där arbetets olika delar kategoriserades och 
ställdes upp som delprojekt tillsammans med arbetets viktiga deadlines. Till varje delprojekt 
gjordes en uppskattning på hur lång tid varje del förväntades ta att utföra. Med hjälp av Gantt-
schemat gavs en plan över hur arbetet skulle läggas upp. Gantt-schemat hittas under kapitel 7, 
bilaga 1. 

4.2  Ergonomistudie 
Då detta arbete behandlar en produktutveckling av ett gas- och bromsreglage som ska användas 
av en människa behövde några viktiga ergonomiska aspekter undersökas inför den kommande 
konceptgenereringen.  
 
Denna studie utfördes med hjälp av att Arbetsmiljöverkets checklistor för riskbedömning av 
repetitivt arbete som egentligen är framtagna för att användas vid undersökning om hur bra 
olika arbetsplatser arbetar med ergonomi, främst för bedöma belastningsskador som kan 
uppstå vid arbete. En av dessa checklistor ansågs dock väldigt hjälpsam i detta arbete. I 
checklistan finns tabeller som förklarar hur bra eller dåligt ett arbete utförs tillsammans med 
en förklaring. Dessa tabeller har modifierats något för att passa detta arbete, i 
ursprungstabellerna finns det även med en kolumn för viktning. Detta togs bort därför att alla 
koncept ändå utvärderas i dess konceptutvärdering. Vissa av tabellerna från checklistan har 
även valts bort då de inte berör denna typ av problem. 
 

De modifierade tabellerna från checklistan låg sedan som grund vid konceptgenereringen och 
återfinns nedan. Hela checklistan hittas under kapitel 7, bilaga 2.  
Tabell 2 

 
Tabell 3 
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Tabell 4 

 
Tabell 5 

 

4.3 Förstudie 
I avsnittet nedan följer genomförandet av arbetets förstudie i ordningsföljd. Först presenteras 
Work System Lifes produktkrav följt av en datainsamling bestående av intervju och enkät. 
Därefter följer en övergripande marknadsundersökning och en konkurrentanalys följt av en 
QFD och en produktspecifikation.  
 

4.3.1 Work System Lifes produktkrav  
Vid examensarbetets start listade Work System Life upp de faktorer som ansågs viktiga för 
produkten ur deras perspektiv, men också genom den input de fått från tidigare kunder. Dessa 
faktorer följer nedan: 
 

• Grepp i ej ledande material för att ge känslan av ett varmt material. 
• Enkel att justera i längd och höjd beroende på bil 
• Enkel att montera 
• Passar i alla bilar med automatlåda 
• Kompatibel med extern leverantörs handgrepp 
• Golvmonterat, höger sida ratt 
• Hållbroms 
• Montering utan svets 
• Fäste i pedaler utan att borra 
• Slitstarka material för lång hållbarhet, kunder får bidrag var 9:e år. 
• Mekanisk 
• Modern design 

 

4.3.2 Datainsamling 

4.3.2.1 Intervju 
En kvalitativ personlig intervju utfördes för att bredda kunskaper och få en djupare förståelse 
för användarens önskemål och krav. Intervjun utfördes på plats hos intervjupersonen Markus 
Önstorp som sedan 25 år tillbaka har varit förlamad från midja nedåt och har sedan dess använt 
sig av den typen av reglage som ska studeras i detta arbete. Intervjun spelades in med personens 
tillåtelse och skedde med en öppen dialog vilket gav respondenten chans att prata fritt om 
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ämnet. Intervjun varade i ca två timmar som sedan transkriberades och hittas i kapitel 7, bilaga 
3.  
 
Efter bearbetning av intervjun kunde den givna informationen kategoriseras, dessa kategorier 
finns sammanställdes sedan i en tabell. Se tabell 6 nedan. 
Tabell 6 - Sammanställda önskemål från intervju 

Automatisk 
växellåda 

Gas- och bromsreglaget bör begränsas till bilar med automatisk växellåda då det 
är bäst lämpat för personer med denna typen av funktionsnedsättning. Med 
automatisk växellåda blir det också enklare ur ett konstruktionsperspektiv då bara 
två pedaler behöver kunna styras istället för tre som det är i en manuell växellåda 

Möjlighet att 
justera sätet 

Reglaget får inte vara i vägen vid i- och urstigning av bilen samt att reglaget inte 
hindrar andra personer från att justera sätet om bilen delas med andra personer. 

Ergonomi Viktigt med en ergonomisk ställning för armen, så att armen får avlastning. 
Avsaknaden av denna möjlighet ger snabbt trötthet i armen vid körning vilket 
påverkar körningen. 

Skyddande 
konstruktion 

Vissa reglage är ledade vilket inneburit att de varit inoljade vilket ofta resulterat i 
att oljan fläckar ner kläder och interiör. Reglaget bör ha någon form av skydd som 
gör att oljan inte hamnar på kläder och interiör om man skulle komma emot 
reglaget. 

Demontering Reglaget ska vara enkelt att demontera själv, vilket medför en fördel om bilen 
eventuellt skulle säljas vidare privat. Detta har dock blivit ett problem med 
elektroniken i dagens bilar då de kräver en nollning av bilens ECU-system. Enkel 
demontering skulle därför bara kunna tillämpas på de gas- och bromsreglage som 
är helt mekaniska och som saknar elektriska funktioner.  

Åverkan på 
bilens interiör 

Ingen åverkan på bilens interiör vid installation av reglaget då det minskar 
andrahandsvärdet på bilen. 

Säkerhet och 
livslängd 

Det allra viktigaste funktionskravet säkerhet, framför allt en bra hållbroms då 
detta har varit ett problem på tidigare reglage då hållbromsen nöts ut snabbt. 
Reglaget ska hålla och fungera säkert under de nio åren som måste passera innan 
rätt till ytterligare bidrag fås. 

 

4.3.2.2 Enkät 
En enkät gjordes för att få in svar från en större grupp individer, den kvalitativa intervjun 
fungerade som stöd för att formulera frågorna i enkäten för att säkerställa relevanta frågor för 
målgruppen. I enkäten fick personerna göra en bedömning av hur viktiga olika krav och 
önskemål ansågs vara på en skala från ett till fem. Personerna gavs även utrymme att tillägga 
krav eller önskemål på produkten om de inte fanns listade i enkäten. Tillsammans med 
intervjupersonens åsikter låg detta sedan till grund för den så kallade kundviktningen. Enkäten 
hittas i kapitel 7, bilaga 4. 
 

4.3.2.3 Sammanställning av intervju/enkät 
Med hjälp av informationen som framkommit vid både intervjun och med hjälp av svaren från 
enkäterna kunde kundkrav nu listas upp. Dessa kundkrav kommer bland annat att ligga till 
grund för kommande konkurrentanalys och sedan sammanställas tillsammans med kraven från 
projektbeställningen i arbetets QFD. 
 
Följande kundkrav blev därmed:  

• Reglaget ska passa i alla bilar med automatisk växellåda 
• Det ska vara möjlighet att justera sätet  
• Reglaget ska vara ergonomiskt utformat 
• Skyddande konstruktion både när det gäller klämrisk och läckage av olja från reglaget 
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• Reglaget ska vara enkel att demontera 
• Reglagets installation ska ej göra åverkan på bilens interiör 
• Ha en livslängd på minst nio år (tiden mellan bidrag i form av bilstöd) 
• Säker användning 
• Säker hållbroms 
• Lågt pris 
• Tilltalande utseende på reglaget 
• Reglaget ska kunna kombineras med övriga el-funktioner i grepp 

 

4.3.3 Marknadsundersökning 
För att få en övergripande bild om hur marknaden ser ut idag har en marknadsundersökning 
utförts. Detta för att få en ökad kunskap om existerande företag som erbjuder liknande 
produkter och tjänster. Marknadsundersökningen utfördes med hjälp av en datainsamling där 
både primärdata och sekundärdata hämtades.  
 

4.3.3.1 Datainsamling 
Vid projektstart gavs i samband med kravspecifikationen en lista över ett antal företag som 
erbjuder liknande produkter och tjänster både i Sverige och andra länder. Alla företagen 
studerades men fokus valdes att läggas på företag inom Sverige då de är företagets primära 
konkurrenter. Dessa konkurrenter undersöktes med hjälp av företagens hemsidor samt att en 
prisundersökning av reglage- och installationspriser gjordes. Då ingen direkt kontakt med 
konkurrenter har utförts under arbetet har vissa uppskattningar gjorts. På grund av detta 
kommer konkurrenterna i denna rapport inte att nämnas vid namn utan som konkurrent A, B, 
C, och D och dess produkter kommer att namnges som 1 och 2. 
 
Efter att företagets primära konkurrenter studerats framgick det att konkurrent A, B och C 
installerar reglage 1 och företag D installerar reglage 2. Detta innebär att det i Sverige installeras 
två typer av reglage bland de undersökta konkurrenterna. 
 
Vid undersökningen av primärdata delades undersökningen upp i två rubriker där reglage 1 och 
2 studerades var för sig.  
 
Reglage 1: 
För att samla in primärdata för detta reglage gjordes en intervju med en användare av detta 
reglage, under intervjun fick intervjupersonen beskriva hur denne upplevde reglaget. I 
samband med intervjun gjordes en observation av personens nuvarande reglage. Vid 
observationen testades reglaget och dess komponenter, installationssätt och funktioner 
granskades. Detta dokumenterades även med hjälp av bilder och film på användning av 
reglaget. 
 
Reglage 2:  
För att samla in primärdata för detta reglage gjordes en intervju med projektbeställaren där 
frågor ställdes kring hur kunder har upplevt reglaget ur olika perspektiv. En observation 
utfördes genom att beställa ett reglage som sedan kunde observeras och testas. Sedan gjordes 
en telefonintervju med en installatör av reglaget för att få ökad kännedom om reglagets 
installation och eventuella problem gällande detta. 
 

4.3.4 Konkurrentanalys 
Med informationen från marknadsundersökningen kunde nu en mer detaljerad 
konkurrentanalys utföras. Analysen har utförts med två av konkurrenterna som beskrevs i 
marknadsundersökningen. Detta på grund av att dessa två använder sig av två skilda reglage 
medan de resterande två använder sig av samma typ av reglage som en av de studerade 
konkurrenterna. Detta gjordes då det i detta läge var mer intressant att studera själva reglaget 
i sig och inte företagets övriga produkter och tjänster. 
 
De två konkurrenterna undersöktes sedan utifrån de kundkrav som identifierats från 
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intressenterna genom intervjuer och enkäter samt de krav och önskemål från 
projektbeställningen. Dessa krav sammanställdes sedan och de kundkrav som var dubbletter 
eller uttryckte samma behov slogs ihop till samma kundkrav. Dessa krav listades som 
kundbehov och de två konkurrenternas reglage undersöktes sedan utifrån dessa. Se tabell 7. 
Denna tabell utgjorde även kundbehoven i den kommande QFDn.  
 
Tabell 7 - Konkurrentjämförelse 

Kundbehov  Konkurrent 1  Konkurrent 2 Betygsskala 
QFD 

Säkerhet Användaren berättar att 
reglaget alltid fungerat bra 
och problemfritt ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

Genom intervju framgick att 
reglaget fungerat väldigt bra 
överlag. Dock haft problem med 
kärvande hållbroms. Därav 
betyg 4. 

K1=5 K2=4 

Livslängd 9 år Användarens reglage har 
fungerat över den minimala 
livslängden på nio år. 

Reglagen har alltid haft en 
livslängd på minst nio år. 

K1=5 K2=5 

Ej åverkan på 
bil 

Observation av monterat 
reglage visar ingen åverkan 
på bilen. 

Observation av foton på 11 
installationer visade åverkan på 
7 av dessa. 

K1=5 K2=3 

Skydd mot 
olja/fett 

Reglage har läderskydd. Reglage har läderskydd. K1=5 K2=5 

Enkel att 
montera 

Studerande av installation 
visar att flera tidskrävande 
justeringar vid installation 
måste göras beroende på 
bilmodell. Två separata stag 
för gas och broms höjer 
dock betyget. 

Observation av installationer 
visar stora svårigheter vid olika 
installationer på grund av 
begränsade 
justeringsmöjligheter samt att 
reglaget bara har ett stag. Under 
telefonintervju med installatör 
påpekas det att reglaget inte är 
avsett för den typ av pedaler på 
många moderna bilar. 

K1=3 K2=2 

Enkel att 
demontera 

Användaren berättar att 
reglaget är svår demonterat 
relativt de äldre varianterna. 
Det som skapar mest 
problem är att bilens system 
måste nollas vid urkoppling 
av el-funktioner. 

Reglagets demontering 
uppskattades med hjälp av att 
studera foton av elva tidigare 
installationer. Demonteringen 
visade sig vara av samma 
svårighetsgrad som konkurrent 
1. Dock kunde det i vissa fall 
vara en svårare demontering då 
de monteras på olika sätt med 
olika komponenter. Nollning av 
bilens system måste också göras 
vid urkoppling av el-funktioner. 

K1=3 K2=2 

Ergonomisk 
utformning 

Reglaget upplevs som 
ergonomiskt enligt 
användaren men det beror 
till viss del på andra 
anpassningar än reglaget. 

Reglaget har av användare 
beskrivits som ergonomiskt och 
skönt att använda. Dock har det 
funnits problem då det efter en 
tids körning visat sig vara fel 
höjdläge på reglaget och då är 
det redan fixerat i den höjd 
installationen gjorts i. 

K1=4 K2=4 

Passar i alla 
bilar med 
automatlåda 

Genom observation av en 
installation visar reglaget 
goda möjligheter att passa i 

Observation av installationer 
och telefonintervju med 
installatör visar att det krävs 

K1=4 K2=2 
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de flesta bilar på grund av 
att reglaget har två separata 
stag. Dock måste 
anpassningar göras på 
grund av avsaknad av 
justeringsmöjligheter i 
infästningen till golvet. 

omfattande anpassningar för 
varje bil. Installatör påpekar att 
reglaget inte är avsett för 
modernare bilar på grund av 
hur pedalerna är infästa i 
majoriteten av dessa. 

Montering i 
fordon utan 
svets 

Studerande av 
intervjupersonens 
installation visar att 
svetsning har använts. Dock 
bara för infästning av plåten 
som håller reglaget. 

Observation av 11 installationer 
visar att svetsning har använts i 
majoriteten av installationerna. 
Dock bara för infästningen av 
plåten som håller reglaget. 

K1=3 K2=3 

Kompatibel 
med extern 
leverantörs 
grepp 

Reglaget är ej kompatibelt 
med den externa 
leverantörens grepp. 

Reglaget är kompatibelt med 
den externa leverantörens 
grepp. 

K1=1 K2=5 

Justerbar 
höjd/längd 

Studerande tillsammans 
med intervjuperson visar att 
reglaget enbart är justerbart 
i höjd och längd vid 
installation. Ej i efterhand. 

Observation av installationer 
visar att reglaget enbart är 
justerbart i höjd och längd vid 
installation. Ej i efterhand. 

K1=2 K2=2 

Pris Prisuppgift från kund är 35 
000 kronor. El-funktioner 
och installation ingick i 
priset. Priset är exklusive 
moms. 

Priset varierar mellan 27 300 kr 
och 35 500 kr hos de fyra 
företag som installerar reglaget. 
I priset ingår el-funktioner och 
installation. Medelvärdet på 
priset är 30 724 kr. Priser är 
exklusive moms. 

K1=2 K2=3 
 
Betyg: 
5 = pris <22 000 
kr 
4 = pris <27 000 
kr 
3 = pris <32 000 
kr 
2 = pris <37 000 
kr 
1 = pris <42 000 
kr 

Eldragning för 
extrafunktioner 

Studerande av 
intervjupersonens reglage 
visar att gott om utrymme 
för eldragning. 

Observation och kontroll av 
fysiskt reglage visar möjligheter 
för eldragning. Dock mindre 
plats än hos konkurrent 1. 

K1=5 K2=4 

Robust 
konstruktion 

Intervjupersonen har aldrig 
upplevt reglaget som annat 
än stabilt. 

Telefonintervju med installatör 
visade att reglaget upplevdes 
som ostabilt i sidled. 

K1=5 K2=3 

 

4.3.5 QFD 
Med hjälp av datainsamlingen och konkurrentanalysen kunde nu en QFD ställas upp. Se tabell 
8 nedan. 
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Tabell 8 - QFD 

 
Med hjälp av resultatet från intervjun och informationen från uppdragsgivaren kunde delen för 
kundbehov utformas. Kundbehoven består i detta arbete av önskemål från intressenterna Work 
System Life samt från slutanvändarna. Viktningen från respektive intressent fördes sedan in i 
kolumnen bredvid. 
 

För att uppfylla dessa kundbehov skapades kriterier med funktionsgränser. De kriterier som 
saknar mätbara målvärden ersattes med ett önskat mål. Detta på grund av att egenskapen inte 
var mätbar. Med hjälp av matrisens tak gjordes sedan bedömningar huruvida de olika 
kriterierna hade en positiv samverkan eller om de hade någon form av motverkan på varandra. 
 

Sambandsmatrisen användes sedan för att koppla samman kundbehoven och kriterierna. Detta 
gjordes med hjälp av siffror som anger hur stark koppling varje kundbehov har till kriterierna. 
De olika siffrorna representerar följande: 
 
9 = Stark koppling 
6 = Medelstark koppling 
3 = Svag koppling 
0 = Ingen koppling 
 
Med hjälp av att multiplicera siffrorna för samband med kundviktningen och summera dessa 
kolumnvis gavs en viktad summa för varje kriterium. Denna siffra gav information om hur 
viktiga kriterierna var relativt varandra. Resultatet av detta visade att det var viktigt att utforma 
ett kompakt, justerbart reglage med en hållbar hållbroms som kan monteras med någon form 
av klämförband. 
 
Informationen från den tidigare konkurrentanalysen sammanställdes i matrisens högra 
kolumn. Detta gav oss en tydligare bild av hur konkurrenterna uppfyllde de olika kundkraven. 
Bilden visar också hur aktörernas produkter presterar i relation till varandra utifrån de olika 
kraven. Med hjälp av denna informationen gavs en bild av vilka delar som var viktiga för att 
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kunna konkurrera på den existerande marknaden. 
 

4.3.6 Produktspecifikation 
Med hjälp av datainsamlingen, marknadsundersökningen och QFDn kunde en 
produktspecifikation tas fram. Produktspecifikationen i detta arbete har kombinerats med en 
kriteriematris (Olssons matris) med rader som utgörs av produktens livscykelfaser och 
kolumner som utgörs av de aspekter som måste tas hänsyn till i varje livscykelfas. [1, s.156]. 
Detta för att få en bättre struktur på produktspecifikationen samt göra den är lättare att följa 
då kraven i produktspecifikationen är uppdelade i kategorier. Produktspecifikationen har 
uppdaterats under hela arbetets gång och har fungerat som ett stöd genom hela 
produktutvecklingsprocessen, både när det gäller konceptgenerering och konceptutvärdering. 
Produktspecifikationen tillsammans med kriteriematris hittas i kapitel 7, bilaga 5. 
 

4.4 Konceptgenerering och urval 
I kapitlet nedan följer arbetets konceptgenerering i ordningsföljd. Konceptgenereringen är 
uppdelad i sex faser där olika delar av reglagets konstruktion undersökts. Den första fasen 
berör reglagets positionering, i den andra fasen sker en utveckling av reglagets konstruktion. 
I fas tre utvecklas reglagets slutkoncept. I fas fyra sker en vidareutveckling av resultatet i fas 
tre. I den femte fasen sker en utveckling av reglagets hållbroms och i den sjätte och sista fasen 
sätts konceptets konstruktionsdelar ihop som skapar reglagets slutkoncept.  
 

4.4.1 Fas 1 – Positionering av reglage 
I konceptgenereringens första fas undersöks det vilken positionering gas- och bromsreglaget 
skulle baseras på. Detta gjordes för att smala ner konceptgenereringen något och för att ha 
en utgångspunkt för den kommande konceptgenereringen. För att ta reda på detta gjordes en 
undersökning som analyserades och sedan följdes av ett urval där positioneringen av 
reglaget bestämdes.  
 

4.4.1.1 Undersökning 
Det första som gjordes i undersökningen var att jämföra och analysera befintliga lösningar av 
ett gas- och bromsreglage. Detta med störst fokus på positionering av reglaget, alltså var i bilen 
reglaget ska installeras. Work System Lifes önskemål var vid projektets start ett golvmonterat 
reglage då det är vad som säljs bäst på den svenska marknaden idag. Trots önskemålet om ett 
golvmonterat reglage beslutades det om att ändå utforska möjligheterna innan positioneringen 
av reglaget specificerades helt. 
 
Efter analys av befintliga produkter på marknaden kunde följande konstateras, att det finns två 
ganska skilda typer av reglage med olika positioneringar, golvmonterade reglage och 
rattmonterade reglage. Det beslutades då att göra en mer utförlig undersökning av de olika 
reglagen där fördelar och nackdelar togs fram för de båda reglagen, detta främst gällande 
reglagets positionering. 
 
Golvmonterat reglage:     
Det första reglaget som undersöktes var det golvmonterade reglaget. Detta reglage installeras 
genom att reglaget fästes i sätesskenan i bilen och regleras med hjälp av en spak likt en bils 
växelspak, där drag genererar gas och tryck genererar broms. Reglaget är justerbart både i höjd 
och i sidled och reglagets hållbromsen integreras i reglaget. Denna konstruktion gör det även 
möjligt att styra bilens acceleration elektriskt beroende på bilmodell. Reglaget kan även 
utformas på ett sätt där greppet kan bytas och kombineras med el-funktioner, som till exempel 
blinkers och hel- och halvljus. Det golvmonterade reglagets funktioner ställdes sedan upp i en 
tabell där fördelar och nackdelar med reglaget fördes in. Se tabell 9 nedan. 
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Tabell 9 

Fördelar golvmonterat reglage Nackdelar golvmonterat reglage 

Enkel montering  Tar mycket plats 

Pålitlig  Kan vara i vägen vid sätesjustering (fram/bak) 

Robust  Slitage på hållbroms   

Utbytbara handtag/grepp från extern leverantör Omodern 

Går att kombinera med el-funktioner Svårt att använda rattens ordinarie funktioner 

Ergonomiskt justerbar  

Enkel att förstå / enkel att lära sig  

Går att göra helt mekanisk utan el-funktioner  

Enkel att kombinera med ytterligare bilanpassning   

Går att montera utan att skada bilens inredning  

Gas och broms i samma grepp/rörelse  

Går att installera i de flesta bilar   

 
 
Rattmonterat reglage:  
Det andra reglaget som undersöktes var det rattmonterade reglaget. Detta reglage installeras 
genom att stag till gaspedalen fästes vid ratten och regleras med hjälp av en ring som antingen 
sitter bakom eller framför ratten. Bromsen styrs med hjälp av stag från bromspedalen som 
sedan fästes med en egen spak på höger sida om ratten där hållbromsen även är integrerad. 
Reglaget kan justeras men passar inte alla bilar då rattens utseende skiljer sig från olika 
bilmodeller. Det rattmonterade reglagets funktioner ställdes sedan upp i en tabell där fördelar 
och nackdelar med reglaget fördes in. Se tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10 

Fördelar rattmonterat reglage Nackdelar rattmonterat reglage 

Modern Ny teknik, inte lika pålitlig 

Kompakt design  Svårare att förstå/lära sig 

Tar liten plats, inte i vägen vid ben/fötter  Kan vara i vägen vid styrning 

Smidig  Svår att kombinera med rattknopp 

Föraren kan styra med båda händerna Svårt att gasa samtidigt som man svänger 

Mer “naturlig” körkänsla vid styrning Olika form på rattar 

Går att använda rattens ordinarie funktioner Kräver full funktionalitet i båda händer 

 Svår att kombinera med annan bilanpassning 

 Passar ej alla bilar på grund av rattens design 
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4.4.1.2 Utvärdering och urval 
Efter beskrivning och viktning av de två olika reglagen var det ganska tydligt vilket av reglagen 
som hade flest fördelar, men för att säkerställa att rätt beslut togs gällande reglagets 
positionering togs hjälp av tre erfarna mekanikkonstruktörer från JRL Industriteknik med flera 
års erfarenhet inom olika områden. Konstruktörerna fick de båda reglagens funktioner 
förklarade för sig och fick sedan själva ge sina tankar kring de presenterade reglagen. Efter de 
delat med sig av sina tankar så hölls en diskussion där olika idéer och lösningar diskuterades.  
 
Efter egen viktning, informationen från konstruktörerna och genom en jämförelse med 
produktspecifikationen gjordes det med hjälp av gut feel-metoden ett urval. Resultatet blev 
därmed att reglagets konceptstudie ska baseras på ett golvmonterat reglage. 
 

4.4.2 Utökad förstudie 
Från resultatet av fas ett stod det klart att positioneringen av reglaget skulle vara golvmonterat. 
Dock saknades det en del information från den tidigare förstudien och det behövdes mer 
information innan vidare arbete kunde påbörjas. Den tidigare förstudien gav en klar bild av 
användarens önskemål om produktens egenskaper men det saknades en insikt i Work Systems 
Lifes existerande installationslösningar. Framförallt gällande vilka brister som existerar i 
nuläget och vilka delar som fungerade bra och som var värda att bevara i framtida produkter. 
Det saknades även information om hur olika gas- och bromspedaler ser ut, hur de fungerar och 
hur de är infästa i olika bilmodeller. För att få svar på dessa frågor togs det kontakt med 
projektbeställare på Work System Life samt att en telefonintervju utfördes tillsammans med en 
montör på Work System Life Norrköping.  
 

4.4.2.1 Work System Lifes existerande lösningar 
Undersökningen utfördes med hjälp av granskning av fotografier tagna av tidigare 
installationer gjorda av Work System Life. Med hjälp av bilderna gick det tydligt att se vilka 
delar av reglaget som framförallt skulle behöva förenklas för både installationens och 
användarens skull. Några av problemen som upptäcktes var att det befintliga reglaget har ett 
stag till pedalerna vilket innebar att man måste bygga en hävarm för gasfunktionen, vilket ofta 
blir ett tidskrävande moment i installationen. Bilderna på de tidigare installationerna visade 
också åverkan på bilens interiör på grund av just hävarmen. 
 
I samband med att bilderna från de tidigare installationerna mottogs tillhandahölls även ett 
begagnat gas- och bromsreglage att undersöka och för att ha som referens. Tillsammans med 
reglaget tillhandahölls även två fysiska grepp från en leverantör som det utvecklade konceptet 
ska användas tillsammans med.  
 

4.4.2.2 Telefonintervju montör Work System Life Norrköping 
En telefonintervju utfördes också tillsammans med en montör på Work System Life 
Norrköping. Denne ansåg att det fanns många problem med de befintliga reglagen på grund av 
att de är tillverkade för att passa i äldre bilmodeller med mekanisk gaspedal monterad i 
torpedväggen och i de flesta nya bilmodeller är gaspedalen golvmonterad och el-styrd. Det har 
även varit problem med den befintliga hållbromsen på det senaste reglaget de monterat till 
kund.  
 
Det som montörerna ansåg skulle underlätta vid installation av reglagen var att använda sig av 
en mekanisk hållbroms istället för en elektrisk då den tidigare de haft har varit eldriven och 
krånglat på grund av att solenoiden kärvat vid installationen. De ansåg även att två stag till gas 
och broms är att föredra framför bara ett stag, detta på grund av att reglagen som används idag 
är lämpade för äldre bilmodeller där både gas- och bromspedal monteras så de är hängande 
och på samma höjd. Därför blir detta reglage svårmonterat på de nyare bilmodellerna där 
gaspedalen ofta är monterad stående på golvet. De hade även önskat reglaget var utrustat med 
ett stabilare fäste då det senaste reglaget de monterat blev svajigt i sidled och därmed behövde 
förstärkas i efterhand.  
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4.4.3 Fas 2 – Utveckling av reglagets övergripande konstruktion 

4.4.3.1 Konceptgenerering 
Nästa steg i konceptgenereringsfasen var att undersöka lösningar för reglagets konstruktion, 
det vill säga hur energin skulle överföras från reglage till pedaler. För att snabbt få fram många 
tankar och idéer att arbeta vidare med gjordes en brainwriting. Deltagarna fick varsina 
papperslappar som de under fem minuter skulle skriva ut ord eller beskrivande meningar som 
de associerade med problemet. Därefter bytte deltagarna lappar och fick möjlighet att ställa 
frågor och diskutera varandras idéer. Detta upprepades sedan tre gånger och resulterade i 56 
stycken ord/beskrivande meningar. Totaltiden för brainwriting-sessionen var cirka 30 minuter.  
 
Efter brainwriting-sessionen bortsorterades de idéer som var antingen kopior, uppenbart 
orealiserbara, för detaljerade eller utanför gränserna för detta arbete. De lösningar som ansågs 
alltför detaljerade och inte tillämpbara i detta skede sparades till den senare 
konceptgenereringsfasen. 
 
Efter sållningen återstod 9 stycken idéer på lösningar/dellösningar och utifrån dessa togs 22 
kombinerade koncept fram. Dessa koncept finns listade i tabellen nedan. Se tabell 11. 

Tabell 11 

 Koncept genom kombinerade lösningar 

1 Mekanisk konstruktion kopplat med stag för gas och broms 

2 Mekanisk konstruktion med vajerstyrning för gas och broms 

3 Mekanisk konstruktion med skensystemlösning för gas och broms 

4 Mekanisk konstruktion med rälssystem 

5 Mekanisk konstruktion med förlängd gas- och bromspedal 

6 Elektrisk gas, hydraulisk broms 

7 Elektrisk gas, mekanisk broms med stag 

8 Elektrisk gas, vajerbroms 

9 Elektrisk gas, broms i skensystem 

10 Stag till gas, hydraulisk broms från reglage 

11 Vajer till gas, hydraulisk broms från reglage 

12 Gas i skensystem, hydraulisk broms från reglage 

13 Gas med elektriskt ställdon, broms med stag 

14 Gas med elektriskt ställdon, broms med vajer 

15 Gas med elektriskt ställdon, broms med skensystem 

16 Gas och broms med elektriskt ställdon 

17 Broms med elektriskt ställdon, gas med stag 

18 Broms med elektriskt ställdon, gas med vajer 

19 Broms med elektriskt ställdon, gas med skensystem 
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20 Gas med elektriskt ställdon hydraulisk broms från reglage 

21 Mekanisk konstruktion kopplat med stag för gas och vajer för broms 

22 Mekanisk konstruktion kopplat med vajer för gas och stag för broms 

 

4.4.3.2 Konceptutvärdering  
För att gå vidare i konceptgenereringen utvärderades dessa koncept med hjälp av en 
elimineringsmatris av Pauhl och Beitz. Denna metod användes eftersom koncepten fortfarande 
var på en väldigt övergripande nivå och antalet koncept var relativt många. De 22 koncepten 
fördes in i matrisen där de utvärderades mot olika elimineringskriterier där det första kriteriet 
gav svar på om de uppfyllde huvudfunktionen, att medge handstyrd	manövrering	av	bilens	
gas-	och	bromsfunktion.	
	
Tabell 12 - Elimineringsmatris 

 
 
De koncept som gick vidare från utvärderingen i elimineringsmatrisen blev följande: 
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Koncept 1. Mekanisk konstruktion med stag för gas och broms. 
Koncept 7. Elektrisk gas, mekanisk broms med stag. 
Koncept 22. Mekanisk konstruktion kopplat med vajer för gas och stag för broms. 
 
Koncept 1 gick direkt vidare för vidareutveckling medan koncept 7 och 22 krävde ytterligare 
information för beslut.  
 
Vidare undersökning koncept 7: 
Innan det kunde bestämmas om koncept 7 skulle få gå vidare i konceptutvecklingsprocessen 
behövdes mer information angående om det fanns någon möjlighet att installera en elektrisk 
funktion för gasverkan.  
 
Genom undersökningen framkom det att det hör till vanligheten att modernare bilar saknas en 
vajer mellan gaspedalen och motorns gasspjäll. Istället används det som brukar kallas för “drive 
by wire” vilket innebär att kopplingen mellan gaspedal och gasspjäll sker elektroniskt. Detta 
görs genom att en lägesgivare med potentiometer känner av gaspedalens läge. Potentiometerns 
skickar en utsignal i form av en spänning som varierar beroende på gaspedalens läge. Denna 
signal skickas sedan till bilens PCM (Powertrain control module) där enheten läser av hur 
mycket föraren trycker på pedalen genom att jämföra utsignalen med referensspänningen till 
potentiometern. Sedan anpassar fordonets PCM öppningen av motorns gasspjäll till det 
önskade. [18] Om gaspedalen trycks ned i botten ger det en signal för WOT (Wide open throttle) 
vilket motsvarar “kick down-funktionen” hos bilar med en fysisk brytare under pedalen. [19] 
 
Det finns olika typer av lägesgivare för gaspedalen, dessa har antingen en, två eller i vissa fall 
tre potentiometrar. En fördel med att ha fler än en potentiometer är att om en potentiometer 
går sönder ger det en avvikelse mellan utsignalerna till fordonets PCM och fordonet försätts i 
felsäkert läge. Detta läge begränsar motorns varvtal och hindrar motorn från att skadas men 
tillåter ändå föraren att kunna köra bilen till en verkstad. [18] Lägesgivare med fler än en 
potentiometer har också en exaktare mätning av gaspedalens rörelse genom att läsa av 
medelvärdet av de olika potentiometrarna i fordonets PCM. [19] 
 
På grund av att lägesgivaren till gaspedalen varierar från bil till bil finns ingen universallösning 
på problemet. I och med detta är det bästa alternativet att köpa in en lägesgivare som reservdel 
till den aktuella bilen och montera denna på gas- och bromsreglaget. 
Potentiometern skulle kopplas in på följande sätt: 

 
Figur 2 - Kopplingsschema 

 
Exemplet visar en lägesgivare med en potentiometer. Lägesgivare för fler potentiometrar 
kopplas på samma sätt men med fler in- och utgångar på brytaren, eventuellt med fler brytare. 
Genom att växla läge på brytaren är antingen den ordinarie gaspedalen aktiv eller gas-och 
bromsreglaget. Detta ska göras då fordonet är avstängt då en kort tids spänningsvärde på noll 
för referensspänningen skulle kunna tolkas som en trasig potentiometer av fordonets PCM. 
 
Eftersom detta skulle lösa problemet och göra det möjligt att installera en elektrisk funktion för 
gas gick koncept 7 därmed vidare till nästa fas. 
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Vidare undersökning koncept 22: 
För att bestämma om koncept 22 skulle gå vidare till nästa fas behövdes det undersökas om en 
mekanisk konstruktion kopplat med vajer för gas och stag för broms var möjligt. Detta gällde 
framförallt vajern för gas då stag för broms redan var godkänt för vidareutveckling. För att få 
svar på frågan kontaktades projektbeställaren på Work System Life som har kunskap om 
tidigare reglage som konstruerats på samma vis samt en montör från Work System Life 
Norrköping. Det som framkom då var att de tidigare reglagen som konstruerats med hjälp av 
en vajer till gas ofta skapar en osäker känsla vid körning. Detta på grund av att gasen i vissa fall 
blir ojämn och ryckig. Med denna informationen valdes koncept 22 att elimineras då en ryckig 
gas kan medföra en säkerhetsrisk. 
 

4.4.3.3 Resultat 
Resultatet av sållningen av fas 2 blev därmed en fortsatt vidareutveckling av koncept 1 
”Mekanisk konstruktion med stag för gas och broms” och koncept 7 “Elektrisk gas, mekanisk 
broms med stag”. 
 

4.4.4 Avstämningsmöte projektbeställare Work System Life 
Efter val av de två konstruktionslösningarna hölls ett möte tillsammans med projektbeställaren 
på Work System Life. Under mötet presenterades koncepten och det diskuterades kring 
informationen som framkommit i den utökade förstudien. Framför allt angående hur 
gaspedalen fungerar och är placerad på nyare bilar samt att montörer på Work System Life i 
Norrköping haft mycket problem med den tidigare varianten på grund av just detta.  
 
I den tidigare projektbeställningen som gavs ut av Work System Life vid projektstart var ett av 
önskemålen en helt mekanisk styrning av gas- och bromspedal. Då många nyare bilmodellers 
gaspedaler styrs elektriskt lades ett förslag fram om att göra en kombination av mekanisk och 
elektrisk styrning av reglagen, vilket skulle innebära att reglaget går att få helt mekaniskt för de 
som vill. Projektbeställare berättade under mötet att många av kunderna tycker det kan kännas 
läskigt och att det kan kännas osäkert att förlita sig helt på en elektronisk lösning för gas och 
att det i så fall skulle vara en bra lösning om reglaget gick att göras helt mekaniskt för de som 
vill. 
 
Sammanfattning och fortsatt arbete blev efter avstämningsmötet en fortsatt vidareutveckling 
av en kombination av koncept 1 och koncept 7. 
 

4.4.5 Fas 3 – Utveckling av reglagets slutkoncept 
I fas tre togs resultatet av avstämningsmötet vidare och konceptgenereringen fortsatte. Målet 
med denna fas var att komma fram till ett slutkoncept på reglaget med huvudfokus på 
reglagets rörelse, det vill säga hur reglaget ska vara ledat och själva grundkonstruktionen 
bakom reglagets funktion. Då denna fas endast syftar till en utveckling av reglagets 
utformning har hållbroms inte beaktats i denna fas. Denna fas är uppdelad i 
konceptgenerering, konceptutvärdering följt av ett resultat.  
 

4.4.5.1 Konceptgenerering 
Metoden som användes för konceptgenereringen var brainstorming. Metoden utfördes i två 
omgångar på 30 minuter med 10 minuters diskussion mellan sessionerna. Brainstorming-
sessionerna resulterade i 24 stycken idéer och efter utvärdering och sållning av de idéer som 
var väldigt lika varandra eller idéer som ansågs orealiserbara, återstod åtta koncept att 
vidareutveckla. Skisserna som valdes att vidareutveckla från brainstormingen hittas i kapitel 7, 
bilaga 6. 
 
Med inspiration från skisserna från brainstormingen togs åtta nya koncept fram, vissa direkt 
framtagna från en skiss från brainstormingen och vissa i kombination av flera skisser. Varje 
koncept detaljutvecklades sedan till en sådan grad att alla koncepten hade samma detaljnivå. 
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Detta gjordes för att de olika koncepten sedan skulle kunna utvärderas rättvist i den kommande 
utvärderingen. Nedan följer de åtta vidareutvecklade koncepten med bild och beskrivning för 
varje koncept. 
 
 

Koncept 1: 
Koncept ett baseras på en hävarmfunktion som 
består av två stycken u-profiler varav det översta är 
vinklat, ett fäste som monteras i stols skenan, ett 
rör där greppet monteras samt gas- och bromsstag. 
På u-profilerna svetsas två plattjärn med hål för 
infästning av gas och bromsstag. Delarna monteras 
enligt skiss. Vid broms rör sig enbart övre delen 
och vid gas rör sig hela reglaget. Övre delen görs 
justerbar i höjd för att passa föraren och fordonet. 
 
Antal ingående delar exklusive gas- och bromsstag: 
7 
 

 
 
Koncept 2: 
Koncept två baseras på en kugghjulsfunktion som 
består av ett fäste av två stycken plattjärn. På fästet 
monteras axlar som i sin tur har två kugghjul. På 
det övre kugghjulet monteras även handtaget. 
Mellan kugghjulen monteras en tvärgående axel 
med två kugghjul som löper i de andra två för att 
överföra rörelsen från handtaget till det nedre 
kugghjulet. På det nedre kugghjulet monteras 
gasstaget och på handtaget monteras bromsstaget. 
En kåpa monteras sedan för att täcka mekanismen. 
 
Antal ingående delar exklusive gas- och 
bromsstag: 16 
 

 
 
Koncept 3:  
Koncept tre baseras på en kugghjulsfunktion och 
fungerar på samma sätt som koncept två, men den 
vertikala axeln med kugghjul är här ersatt av en 
kedja som överför rörelsen från reglaget. 
 
Antal ingående delar exklusive gas- och 
bromsstag: 10 
 
 
 

 
 

Figur 3 – Koncept 1 

Figur 4 – Koncept 2 

Figur 5 – Koncept 3 
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Koncept 4: 
Detta koncept baseras på en funktion likt en 
vevaxels och består av två stycken lagerhus, ett 
stag med handtag för gas och broms, tre 
ståldetaljer som monteras ihop med tre skruvar 
med handtagsstaget i mellan. Staget till 
gaspedalen monteras på den längre ståldetaljens 
undersida. Staget till bromspedalen monteras 
direkt på handtagsstaget. Hela enheten monteras 
sedan på en upphöjd metallplatta som i sin tur 
monteras i stols skenan. Vid bromsning rör sig 
enbart handtagsstaget och vid acceleration rör sig 
båda stagen. Övre delen görs justerbar i höjd för 
att passa föraren och fordonet. 
 
Antal ingående delar exklusive gas- och 
bromsstag: 10 
 

 
 
 

Koncept 5: 
Detta koncept baseras på en hävarmsfunktion 
kombinerat med vevaxelfunktion och består av ett 
handtagsstag som monteras på en axel i en fräst 
detalj. En rund metallplatta med ett nedåtgående 
plattjärn för gasstaget monteras ihop med den 
frästa detaljen och handtagsstaget. Hela denna 
enhet monteras sedan på ett fäste med ett lager att 
rotera kring. Fästet monteras sedan i stols-skenan. 
Samma princip som koncept tre, vid bromsning 
rör sig enbart gasstaget och vid gas rör sig båda 
stagen. Övre delen görs justerbar i höjd för att 
passa föraren och fordonet. 
 
Antal ingående delar exklusive gas- och 
bromsstag: 9 
 

 
 
 
Koncept 6: 
Koncept 6 baseras på en hävarmsfunktion och 
bygger på samma princip som koncept 1, men 
skiljer sig genom att det byggs upp av andra 
komponenter. Reglaget är ledad enligt bild, vid 
bromsning rör sig enbart övre delen och vid gas rör 
sig hela reglaget. 
 
Antal ingående komponenter exklusive gas- och 
bromsstag: 7 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 6 – Koncept 4 

Figur 7 – Koncept 5 

Figur 8 – Koncept 6 
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Koncept 7:  
Koncept sju baseras på en kugghjulsfunktion och 
bygger på att ett kugghjul fäst ihop med staget 
roterar mot en tandad platta som skjuter fram det 
nedre staget för att accelerera. Om reglaget trycks 
framåt bromsar fordonet. Vid bromsning rör sig 
gasstaget bakåt och tvärtom när man gasar, vilket 
kräver teleskoplösning av både gas- och 
bromsstag. 
 
Antal ingående komponenter exklusive gas- och 
bromsstag: 10 
 
 

 
 
 
Koncept 8: 
Koncept 8 baseras på en hävarmsfunktion och 
fungerar på samma sätt som koncept 1 och 6 med 
skillnaden att reglaget endast är ledat på ett ställe. 
Det utskurna plattjärnet monteras på fästet 
tillsammans med ett kullager. Greppet är 
justerbart i höjdled genom att flytta det mindre 
röret uppåt eller nedåt i det större röret. Vid 
bromsning rör sig gasstaget bakåt och tvärt om 
när man gasar vilket kräver teleskoplösning av 
både gas- och bromsstag. 
 
Antal ingående komponenter exklusive gas- och 
bromsstag: 7 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 – Koncept 7 

Figur 10 – Koncept 8 
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4.4.5.2 Konceptutvärdering 
Vid utvärdering av de åtta koncepten användes en Pughs matris där de vidareutvecklade 
koncepten utvärderades mot åtta stycken kriterier och det begagnade gas- och bromsreglage 
som tillhandahölls vid den utökade förstudien användes som referensprodukt.  
 
Tabell 13 - Pughs matris 

 
 
Efter utvärderingen valdes Koncept 2 och 3 att sållas bort direkt då båda koncepten fick minus 
på viktiga kriterier samt i nettovärdet. 
 
Koncept 4, 7 och 8 sållades bort trots att de hade högre eller samma nettovärde som 
referensprodukten. Detta på grund av att koncepten vid utvärderingen uppfyllde viktiga 
kriterier sämre. Dessa kriterier var “passar i alla bilar med automatlåda” samt “medge full gas- 
och bromsverkan. 
 
Koncept 4 ansågs vara svår att installera i fordon med litet utrymme i jämförelse med 
referensprodukten. På grund av konceptets uppbyggnad var även detta ett problem som visade 
sig bli svårt att förbättra utan att förändra hela konceptets struktur. Därför togs beslutet att 
sålla bort detta koncept trots ett högre nettovärde än referensprodukten. 
 
Koncept 7 hamnade på samma nettovärde som referensprodukten men uppfyllde kriteriet att 
medge full gas- och bromsverkan sämre. Vid en jämförelse visade sig ett omfattande problem 
med att medge full gasverkan på grund av att reglaget inte går att rotera tillräckligt långt för att 
ge en tillräckligt lång slaglängd på den tandade plattan. Detta var ett så pass viktigt kriterium 
att beslut togs om att sålla bort konceptet trots samma nettovärde som referensprodukten. 
 
Koncept 8 visade sig uppfylla kriteriet “medge full gas- och bromsverkan” sämre. Detta på 
grund av att den vid montering i mindre fordon kan behöva monteras nära förarsätet. Vid 
bromsning finns då risk att reglagets underdel slår emot förarsätet och hindrar full 
bromsverkan. Detta är en risk som inte finns på referensprodukten då detta reglage är ledat 
längst ned. Då kriteriet medge full bromsverkan är ett absolut krav valdes konceptet bort. 
Vidareutveckling var inte intressant då två av koncepten som gick vidare var av liknande 
karaktär och visade sig ha en fördel på detta område. 
 

4.4.5.3 Resultat 
Efter att alla koncepten utvärderats och sållats ut i matrisen så återstod tre stycken koncept att 
arbeta vidare med: koncept 1, koncept 5 och koncept 6. Koncepten kommer i fortsättningen att 
kallas för koncept 1, 2 och 3. 
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4.4.6 Avstämningsmöte konstruktörer JRL Industriteknik 
För att få en mer nyanserad bild av de kvarstående koncepten inför den kommande 
vidareutvecklingen hölls ett möte tillsammans med två konstruktörer från JRL Industriteknik 
där de tre kvarstående koncepten presenterades. Detta gjordes med hjälp av bilder på 
koncepten och en beskrivning av dess funktioner. Under mötet fick konstruktörerna prata fritt 
om de olika koncepten och dela med sig av sina tankar och idéer. Målet med mötet var att få 
fram fördelar och nackdelar med de olika koncepten och för att redan i ett tidigt skede få 
kännedom om eventuella problem som kan uppstå med koncepten. Informationen från 
konstruktörerna summerades och kategoriserades för varje koncept som återfinns nedan. 
 
 
 

Koncept 1:  
 
Fördelar: Enkel och kompakt konstruktion vilket 
gör att den tar väldigt liten plats och blir mindre 
synlig i bilen. Dess konstruktion gör den även enkel 
att justera i både höjd och sidled. Konstruktionens 
utformning ger den även en snygg design vilket 
innebär att konstruktionen skulle kunna användas 
utan mycket skydd.  
 
Nackdelar: Trots att konstruktionen har väldigt få 
komponenter blir den svår att tillverka, detta på 
grund av att konstruktionen har en detalj som inte 
existerar utan måste specialtillverkas, och eftersom 
produkten är beräknad att tillverkas i relativt små     
volymer kan detta därför bli väldigt dyrt och     

tidsomfattande. Dess väldigt kompakta design kan 
även göra det svårt för dragning av el för eventuella 
el-funktioner.  
 
 

 
Koncept 2: 
 
Fördelar: Enkel konstruktion som går att tillverka 
med redan existerande material vilket innebär att 
inga delar måste specialtillverkas för denna 
konstruktion. Antalet komponenter är även relativt 
få och konstruktionen kräver inga avancerade 
tillverkningsprocesser, vilket gör att den blir billig 
att tillverka. Konstruktionen har även en kompakt 
design som gömmer rörliga delar bra, vilket minskar 
klämrisken. Dess kompakta lösning ger 
konstruktionen en “smal bredd” men som ändå med 
relativt stor marginal rymmer eventuella el-
funktioner samt bra möjligheter att för att tillverka 
ett skydd. Konstruktioner ger även goda möjligheter 
vid utveckling av hållbroms.  
 
Nackdelar: Eftersom konstruktionen har kantiga 
former med spel mellan delarna kan det hända att 
den blir ranglig och att det förekommer glapp 
mellan de ingående delarna. Det blir även mycket 
metall mot metall vilket gör att delarna skrapar och 
sliter mot varandra samt att det kan låta mycket. 
Eftersom konstruktionen tar mycket plats i höjdled 
kan det bli svårt att skapa utrymme för justering av 
höjd.  

Figur 11 – Koncept 1 

Figur 12 – Koncept 2 
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Koncept 3: 
 
Fördelar: Likt koncept 2 så kommer denna 
konstruktion att kunna tillverkas med enkla delar som 
inte kräver någon avancerad och tidskrävande 
bearbetning, vilket innebär att delar inte kommer att 
behöva specialtillverkas för denna produkt. 
Detta ger konstruktionen en enkel tillverkning med ett 
relativt lågt pris. Utformningen av konstruktionen gör 
den enkel att justera både i höjdled och i sidled samt 
att det finns goda möjligheter för utveckling av 
hållbroms. Konstruktionen medger också att reglaget 
kan röra sig relativt fritt utan att metall möter metall. 
 
Nackdelar: Konstruktionen tar ganska mycket plats 
nedtill vilket gör att den tar mycket plats i bilen samt 
att det kan vara svårt att utforma ett skydd till reglaget. 
Den har även många rörliga delar som kan medföra 
klämrisk. Likt koncept 2 kan det bli svårt att dra elen 
för eventuella el-funktioner då konstruktionens övre 
del är väldigt kompakt.  
 

4.4.7 Fas 4 – Vidareutveckling av slutkoncept 
Efter summering av avstämningsmötet var det tydligt att alla tre koncepten som valts att 
vidareutvecklas hade en del problem som behövde undersökas och lösas inför fortsatt 
utveckling och utvärdering. En problemformulering ställdes därför upp för varje koncept följt 
av alternativa lösningar på problemen. De vidareutvecklade koncepten utvärderades sedan i 
en matris följt av ett resultat. 
 

4.4.7.1 Problemundersökning av koncept 
Koncept 1: 
Det som behövde undersökas för koncept 1 var att se över om dragning av el för eventuella el-
funktioner var möjlig för konstruktionen samt att uppskatta ett ungefärligt pris på produkten. 
 
För att undersöka om el-dragningen skulle vara möjlig studerades de tilltänkta detaljerna och 
det framkom att en dragning av el kommer att vara möjlig att utföra. En lösning på detta skulle 
kunna vara att man utformar ett hål nertill på röret på reglaget och fräser ett spår i 
vevaxeldetaljen i samma höjd som hålet som följer reglagets rörelse. Där skulle sedan kablarna 
kunna dras och sedan fortsätta utanför reglaget längs bilens interiör.  
 
Det andra problemet som framkom för detta koncept var att konstruktionen uppfattades som 
väldigt dyr av konstruktörerna. Därför behövde kostnaden för konstruktionen undersökas, men 
på grund av att en komplett konceptlösning ännu inte existerar hos konceptet, kunde en rättvis 
prisbild inte tas fram och jämföras med det maxpriset från produktspecifikationen. Men 
eftersom de tre hittills framtagna koncepten är utvecklade lika långt gjordes istället en kalkyl 
där de ingående komponenterna från varje koncept undersöktes och jämfördes mot varandra.  
 
Kalkylen är baserad på materialkostnader och lönekostnader för den uppskattade arbetstiden 
för de olika tillverkningsteknikerna som krävs för de olika koncepten. För de delar som behövde 
laserskäras uppskattades priset genom en offert för en laserskärning av samma karaktär. 
Kalkylen baseras på en tillverkningsvolym på 50 stycken reglage per år, som är den nuvarande 
försäljningsvolymen för Work System Life. Med hjälp av kalkylen kunde prisskillnaden hos de 

Figur 13 
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olika koncepten i deras nuvarande stadie jämföras. Resultatet av kalkylen visade att koncept 1 
hade ett betydligt högre pris än de resterande koncepten, 2,2 gånger dyrare än koncept 2 och 
1,5 gånger dyrare än koncept 3. Kalkylen hittas i kapitel 7, bilaga 7. 
 
Då kalkylen visade en såpass stor prisskillnad mellan de tre koncepten gjordes följande 
bedömning; För att koncept 1 skulle få stanna kvar i utvecklingsprocessen behöver priset för 
konstruktionen sänkas så pass mycket att det ligger i samma prisnivå som koncept 2 och 3. 
Detta för att produktens pris är ett viktigt kriterium för både företag och den tilltänkta 
slutkunden.  
 
En undersökning gjordes därför för att se över om och hur priset för konstruktionen skulle 
kunna minskas. Konstruktionen höga pris beror framförallt på att konstruktionens huvuddel 
behöver specialtillverkas då den har en komplex uppbyggnad och som inte existerar på 
marknaden idag. 
 
Den tillverkningsteknik som var tänkt att användas för konstruktionens huvuddel och som 
kalkylen är baserad på var metallfräsning. Denna teknik valdes därför att den redan finns 
tillgänglig på företaget vilket gör detaljen möjlig att tillverka på plats. Tekniken gör det även 
möjligt att ta fram väldigt komplexa och precisa detaljer i stora tillverkningsvolymer på väldigt 
kort tid. [20] Materialet som var tänkt att användas var konstruktionsstålet S355J2. Detta för 
att materialet lämpar sig för användning för enklare axlar med måttliga hållfasthetskrav. [21] 
 
Vid undersökningen av alternativa tillverkningsmetoder framkom det att precisionsgjutning är 
en teknik som skulle kunna tillämpas för detaljen. Dock tar denna teknik likt fräsning tid att 
genomföra, samt att precisionsgjutning är en teknik som inte används på företaget vilket skulle 
innebära att detaljen skulle behöva beställas, vilket i sig ökar kostnaden för detaljen då 
leveranskostnader behöver tilläggas. Utöver alternativa tillverkningstekniker undersöktes även 
ifall detaljen skulle vara möjlig att tillverkas genom redan existerande delar, då en rundstång 
och ett tjockväggigt rör skulle kunna sättas ihop. Denna idé rådfrågades och diskuterades 
tillsammans med en erfaren konstruktör och det framkom att idén skulle vara möjlig att 
framställa men att det i slutändan skulle landa på ungefär samma pris som fräsning då detaljen 
skulle innehålla många olika komponenter som i sig skulle ta lång tid att bearbeta och sätta 
ihop. Olika material jämfördes även för detaljen men då det endast skiljde väldigt lite i pris 
mellan de olika materialen var detta inte något som skulle utgöra någon större prisskillnad.  
 
Resultatet av undersökningen blev därmed att el-dragningen är möjlig men att konceptet med 
sin nuvarande utformning kommer att bli dyrare än koncept 2 och 3 oberoende av 
tillverkningsteknik och materialval.  
 
 
Koncept 2:  
Det som behövde undersökas för detta koncept var ifall det gick att minska glappen mellan 
komponenterna, ifall det gick att undvika metall mot metall i konstruktionen samt ifall det 
skulle vara möjligt att göra konstruktionen mer kompakt i höjdled för att få bättre 
höjdjusteringsmöjligheter. 
 
För att lösa dessa problem togs följande lösningar fram; För att minska glappet mellan 
komponenterna kan man använda sig utav glidlager och plastbrickor, vilket skulle resultera i 
att glappen mellan huvudprofilerna skulle försvinna. Glidlager och plastbrickorna tillsammans 
med ett plastskydd på insidan av U-profilen skulle även lösa problemet med att metall möter 
metall och samtidigt göra konstruktionen mindre ranglig. För att öka 
höjdjusteringsmöjligheterna behöver U-profilen konstrueras om så att den blir kortare och den 
övre U-profilen något längre.  
 
Resultatet av undersökningen blev därmed att det finns en lösning för att minska glappen och 
minska metall mot metall samt att det finns möjligheter för att öka höjdjusteringen.  
 
 
Koncept 3: 
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Det som behövde undersökas för detta koncept var ifall det var möjligt att göra konstruktionen 
mer kompakt så att den inte skulle ta lika mycket plats i bilen, ifall det gick att minska 
klämrisken samt se över en alternativ lösning för dragning av el i reglaget.  
 
För att lösa dessa problem togs följande lösningar fram; För att göra konstruktionen mer 
kompakt och därmed inte ta lika mycket plats i bilen kommer en omkonstruktion av 
konstruktionen att behöva göras, detta gäller främst i bredd då höjden redan är kompakt. Vid 
omkonstruering kommer även de rörliga delarna behövas stängas in mer så att klämrisken 
minskar. Här uppstår dock ett problem, ska konstruktionen göras mer kompakt kommer 
reglagets rörliga del att sticka ut mer och därmed öka klämrisken, och ska klämrisken minskas 
så kommer konstruktionens nedre del att bli bredare. Att lösa båda dessa problem skulle 
därmed bli svårt. El-dragningen kan lösas genom att utforma ett hål på rörets baksida innan 
infästningen där kablarna kan dras ut och som sedan kan dras vidare på fasta delen av 
konstruktionen. 
 
Resultatet av undersökningen blev därmed att el-dragningen för konstruktionen är möjlig men 
det kommer inte att gå att få konstruktionen mer kompakt och samtidigt minska klämrisken. 
 

4.4.7.2 Konceptutvärdering 
Vid utvärdering av de tre vidareutvecklade koncepten gjordes först en viktbestämningsmatris, 
detta gjordes för att bestämma hur viktiga de olika kriterierna var i förhållande till varandra. 
Med hjälp av de viktade kriterierna kunde en mer noggrann Pugh matris utföras.  
 

 
Figur 14 - Viktbestämningsmatris 

Efter att de olika kriterierna viktats utvärderades koncepten i en Pughs matris där koncept 1 
och 2 utvärderades mot kriterierna och koncept 2 användes som referensprodukt då den fick 
högst betyg i den tidigare konceptutvärderingen.  
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Tabell 14 - Pughs matris med viktning 

 
 
Konceptutvärderingen resulterade i att koncept 1 och 3 sållas bort från konceptutvecklingen 
och koncept 2 går vidare till nästa fas.  
 

4.4.7.3 Resultat 
Resultatet från utvärderingen blev därmed att koncept 2 går vidare i utvecklingsprocessen och 
kommer hädanefter benämnas som slutkoncept istället för koncept 2.  
 

4.4.8 Fas 5 – Utveckling av hållbroms 
Hållbromsen är en av reglagets viktigaste funktioner då den låser bromsen i bromsläge och 
därmed håller sin position utan att användaren måste trycka på bromsen. Hållbromsen 
fungerar som handbromsen på en bil med manuell växellåda och som parkeringsläget eller 
handbromsen på en bil med automatisk växellåda. I denna fas har en utveckling av hållbroms 
gjorts med reglagets slutkoncept som grund. Utvecklingen för hållbromsen har skett med 
följande steg: Undersökning, konceptgenerering, konceptutvärdering, vidareutveckling, 
utvärdering av vidareutveckling följt av ett resultat.  
 

4.4.8.1 Undersökning 
Vid utveckling av hållbroms för reglaget behövdes det först och främst bestämmas om 
hållbromsen skulle ske mekaniskt, elektriskt eller med en kombination av båda. En mekanisk 
hållbroms kan göras väldigt robust och stabil men kan ta mycket plats vilket kan göra den svår 
att integrera i den övriga konstruktionen. Detta på grund av att den måste ledas på reglagets 
utsida för att kunna nås från greppläge (när handen vilar på greppet). En elektrisk hållbroms 
kan göras betydligt mindre och på så sätt enklare integreras i den övriga konstruktionen samt 
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att elen kan dras på samma sätt som elen till el-funktionerna och på så sätt enkelt styras via en 
knapp på greppet.  
 
Då målgruppen för denna produkt är personer med olika typer av funktionshinder är det även 
viktigt att hållbromsen passar för så många typer av funktionshinder som möjligt. Det är också 
viktigt att hållbromsen är enkel att nå från greppläge och att det inte det inte krävs för mycket 
kraft för att lägga i bromsen. Viktigt att tänka på vid utformning är också själva känslan vid 
användning, hållbromsen är en väldigt viktig funktion och det är viktigt att användaren känner 
sig trygg vid användning. En mekanisk hållbroms kan därför kännas mer pålitlig och säker än 
vad en elektrisk hållbroms gör.  
 
Den information som tidigare framkommit angående hållbroms mottogs under intervjun i 
förstudien då intervjupersonen delade med sig av sina egna erfarenheter när det gällde 
hållbroms. Intervjupersonen berättade då att han använt sig både mekanisk och elektrisk 
hållbroms och ansåg att den elektriska var att föredra. Detta på grund av att den mekaniska 
hållbromsen hade en tendens att snabbt slitas ut vilket krävde reparation och byte av vissa delar 
av hållbromsen. Den elektriska ansågs därför bättre då den hade fungerat helt utan krångel.  
 
Annan information som framkommit i studien kom från den utökade förstudien, då en av 
montörerna på Work System Life i Norrköping berättade om ett problem som uppstått i en 
tidigare montering av hållbroms. Den hållbromsen var en kombination av mekanisk och 
elektrisk och problemet som uppstått med den hållbromsen var att dess elstyrning inte 
fungerade som den ska.  
 

4.4.8.2 Konceptgenerering 
Med den tidigare informationen och med kraven och önskemålen från produktspecifikationen 
gjordes en övervägning om hållbromsen skulle ske mekanisk eller elektriskt. En elektrisk 
hållbroms var att föredra när det kom till användning eftersom den blir betydligt enklare att 
både konstruera och använda jämfört med en mekanisk. Men att göra hållbromsen helt 
elektrisk valdes däremot bort då det inte ansågs tillräckligt tillförlitligt. Valet blev därmed att 
utveckla en hållbroms som kombineras av både mekanisk och elektrisk lösning. 
 
Utvecklingen av hållbromsen gjordes med hjälp av metoden brainwriting. Detta för att snabbt 
få ut många idéer att arbeta vidare med. Deltagarna i brainwriting-sessionen blev under 
utförandet tilldelade varsina papperslappar och introducerades till problemet. Därefter fick de 
fem minuter på sig att skriva ut så många ord eller beskrivande meningar som de associerade 
med problemet som de kunde på den satta tiden. Efter att de fem minuterna gått, presenterades 
idéerna och en kort diskussion angående de olika lösningarna skedde. Därefter upprepades 
sessionen och resulterade i 31 stycken lösningar. Totaltiden för brainwriting-sessionen blev 
cirka 20 minuter. Från de 31 lösningarna sållades de idéer som var väldigt lik någon annan idé 
eller ansågs orealiserbara bort. Efter sållningen återstod 11 idéer att arbeta vidare med. 
 

4.4.8.3 Konceptutvärdering 
De idéer som valdes att arbeta vidare med i konceptgenereringen undersöktes sedan för att se 
ifall de var tillämpbara på reglagets slutkoncept. Denna undersökningen sammanfattades 
sedan i en tabell. Se tabell 15 nedan. 
 

Tabell 15 - Utvärdering hållbroms 

 Koncept hållbroms Tillämpbar 
på reglage 

Kommentar 

1 Tandad bricka på reglagets utsida med 
elektrisk styrning till låsning av brickan. 

Ja  
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2 Tandad bricka på insidan av reglagets 
insida med elektrisk styrning till låsning 
av brickan. 

Ja Eventuell platsbrist. 

3 Kil styrd av solenoid där kilen 
omöjliggör att reglaget kan dras bakåt i 
önskat läge. 

Ja Eventuell platsbrist. 

4 Magnetisk hållning av reglagets 
bottenläge för broms. 

Nej Hög ström i kablage vilket kräver 
stor kabelarea. Kan även skapa 
störningar från magnetfält vilket kan 
ge problem vid EMC-test 

5 Friktionsbroms Nej Krävs stor kraft för låsning, även risk 
för kort livslängd p.g.a. slitage.  

6 Spännbroms/spännlåsning Nej Krävs stor kraft för låsning. 

7 Cylinderlås Nej Ej genomförbar på reglage. 

8 Spårlåsning (envägsrotation) Nej Risk för kort livslängd p.g.a. slitage.  

9 Haklås/spärrlåsning med elektrisk 
styrning för haken. Låsbar enbart i ett 
läge. 

Ja  

10 Styrning av elektromekanisk broms Nej Inte applicerbar på alla fordon 

11 Elektrisk styrning av stag som låser 
rotationen genom hål i axeln. 

Ja  

 
Från undersökningen angående ifall koncepten var tillämpbara på reglaget så återstod nu fem 
koncept: Koncept 1, 2, 3, 9 och 11. 
 

4.4.8.4 Vidareutveckling av koncept 
Med resultatet från den tidigare utvärderingen gjordes nu en vidareutveckling där de fem 
koncepten undersöktes ytterligare.  
 

 
Koncept 1: 
”Tandad bricka på reglagets utsida med elektrisk styrning till låsning av 
brickan.” 
 
I denna typ av hållbroms monteras en tandad bricka på den rörliga axeln. 
På den undre u-profilen monteras en spärrhake som kopplas ihop med en 
solenoid. När solenoiden strömsätts med hjälp av en knapp på reglagets 
grepp skjuts den till sitt ändläge vilket får spärrhaken att låsa mot den 
tandade brickan. Solenoiden är återfjädrande vilket betyder att när 
strömmen bryts återgår den till sitt bottenläge när reglaget trycks framåt 
och spärrhaken släpper från brickan. Brickan är tandad runt om vilket gör 
att den kan låsas i önskat läge. Skiss på konceptet syns i figur 15. 
 
 
 
 

 
 

Figur 15 
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Koncept 2: 
”Tandad bricka på insidan av reglagets insida med elektrisk styrning 
till låsning av brickan.” 
 
Detta koncept fungerar som koncept 1 med skillnaden att 
komponenterna monteras på reglagets insida. Beroende på 
slutkonceptets utformning kan det dock uppstå platsbrist om inte 
modifieringar av reglaget utförs. Skiss på konceptet syns i figur 16. 
 
 
 

 
 

 
 
Koncept 3: 
“Kil styrd av solenoid där kilen omöjliggör att reglaget kan dras bakåt 
i önskat läge.” 
 
Koncept nummer tre av hållbroms består av en solenoid kopplad till 
en metallkil. Solenoiden monteras på den undre u-profilen enligt figur 
17. När reglaget trycks framåt skapas ett triangelformat utrymme 
mellan profilerna motsvarande kilens form. Genom att trycka på 
knappen på reglagets grepp i bromsat läge strömsätts solenoiden och 
fyller utrymmet mellan de två u-profilerna enligt scenario 2 i figur 20. 
Den övre u-profilens sida som kommer i kontakt med kilen är försedd 
med en gummiyta för att öka friktionen mellan delarna i låst läge. När 
strömmen till solenoiden bryts och reglaget trycks framåt släpper 
kilen och solenoiden går tillbaka till sitt bottenläge. Skiss på konceptet 
syns i figur 17. 
 
Koncept 9: 
“Haklås/spärrlåsning med elektrisk styrning för haken. Låsbar enbart 
i ett läge.” 
 
I detta koncept monteras en större spärrhake på den undre u-profilen, 
denna är formad för att ge plats för infästningen av den rörliga axeln. 
Spärrhaken är i sin tur kopplad till en solenoid som reglerar 
spärrhakens läge på samma sätt som i koncept 1 och 2. På den övre u-
profilen monteras ett stopp. I bromsat läge hamnar stoppet precis 
förbi spärrhaken. I detta läge aktiveras solenoiden och spärrhaken 
lyfts upp enligt scenario 2 i figur 18. När strömmen bryts till 
solenoiden trycks sedan reglaget lite framåt för att släppa spärren. 
Skiss på konceptet syns i figur 18. 
 
Koncept 11: 
“Elektrisk styrning av stag som låser rotationen genom hål i axeln.” 
 
I detta koncept monteras en metallplatta på insidan av den undre u-
profilen. Under metallplattan monteras en solenoid försedd med en 
rund kil. I den rörliga axeln för den övre profilen borras hål som är 
tillräckligt stora för att kilen ska kunna löpa fritt i dessa. 
 

 
 

 
 

Figur 16 

Figur 17 

Figur 18 

Figur 19 
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Solenoiden monteras så att kilen hamnar i linje med axelns hål enligt 
den vänstra skissen i figur 20 där reglaget är sett från sidan. När 
reglaget är i bromsat läge strömsätts solenoiden och kilen trycks mot 
axeln eller hamnar i ett av axelns hål. Går inte kilen i ett hål trycks 
reglaget mer framåt tills kil och hål hamnar mitt för varandra och 
låser reglaget. Metallplattan och kilen tar upp skjuvspänningen 
istället för solenoiden som är känslig för radiella krafter. 
 
 
 
 

4.4.8.5 Utvärdering av vidareutveckling 
De vidareutvecklade koncepten utvärderades sedan i en beslutsmatris där de utvärderades 
mot nio elimineringskriterier. Första kriteriet var huruvida konceptet löste huvudproblemet, 
att kunna medge handstyrd manövrering av bilens gas- och bromsfunktion. Resterande 
kriterier var delar från produktspecifikationen som ansågs relevanta för detaljen hållbroms. 
 

Tabell 16 

 
 
De koncept som gick vidare från utvärderingen i elimineringsmatrisen var följande:  
 
Koncept 1. Tandad bricka på reglagets utsida med elektrisk styrning till låsning av brickan. 
Koncept 2. Tandad bricka på reglagets insida med elektrisk styrning till låsning av brickan. 
 
Koncept 1 och 2 är lika i sina konstruktioner, enda skillnaden är att koncept 1 monteras på 
reglagets utsida och koncept 2 monteras på reglagets insida. Ett beslut togs därför om att 
behålla båda koncepten för vidareutveckling. Detta för att senare med hjälp av CAD-
modellering kunna testa de båda koncepten och sedan avgöra vilket av koncepten som är bäst 
lämpad slutkonstruktionen. 
 

4.4.8.6 Resultat 
Resultatet av utvärderingen blev därmed en fortsatt vidareutveckling av koncept 1 och 2 
tillsammans med reglagets slutkonstruktion.  
 

4.4.9 Fas 6 – Reglagets övriga ingående komponenter 
Från de fem tidigare faserna har det nu framkommit vart reglaget ska positioneras i bilen, hur 
reglagets övergripande konstruktion ska utformas samt att en utveckling av reglagets 

Figur 20 
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slutkoncept gjorts följt av reglagets hållbroms. Det som nu saknas för ett komplett reglage är en 
lösning för infästning av reglaget, stag till pedalerna samt pedalfästen.  
 
Dessa delar utvecklades endast verbalt i form av dess funktioner för att sedan konstrueras upp 
i CAD vid färdigställandet av slutkonceptet. Detta på grund av att dessa delar är externa 
komponenter till själva reglaget och kommer utformas utefter den övriga konstruktionen. 
 
För att lösa en infästning av reglaget, det vill säga hur reglaget ska monteras i bilen, togs 
följande lösning fram. Infästningen kommer utformas med en L-formad plåt som sedan ska 
monteras mellan skenorna som går under bilsätet. Reglaget fästes sedan på L-formens kortare 
del med hjälp av utskurna spår vinkelräta mot reglagets infästningsspår. Med hjälp av spåren 
löses även kravet med reglagets sid- och längdjustering. 
 
Stagen kommer att bestå av rör och rundstång. Det övre staget kommer bestå av ett rör och en 
rundstång och skapar på så sätt ett teleskoprör för att reglaget ska kunna dras bakåt. 
Rundstången kapas och kan därmed anpassas till valfri längd beroende på bil. Det nedre staget 
består endast av en rundstång då det bara behöver röra sig åt ett håll. Stagens båda infästningar 
kommer att tas fram med hjälp av länkhuvuden i båda ändar för att stagen ska kunna vara 
rörliga i olika led. 
 
Pedalfästena kommer att bestå av klämförband genom att två metallplattor skruvas från två 
sidor av pedalstaget med en gummipackning mellan för att ej göra åverkan på fordonets 
pedaler. Pedalfästet för broms kommer att förlängas för att hamna i linje som gaspedalen. 
 

4.5 Färdigställande och CAD-modellering 
Från de sex faserna kunde nu ett komplett koncept av reglaget tas fram. Detta gjordes med 
hjälp av tredimensionell solidmodellering i CAD-programmet Solidworks. CAD-modellering 
användes eftersom programmet skapar möjligheter att detaljrita konceptets delar och testa 
alla ingående komponenter tillsammans.  
 

4.5.1 Referensmodell 
Innan modelleringen av slutkonceptet startades behövdes en referens att utgå ifrån för att 
underlätta skapandet av reglagets grunddimensioner. Som referens valdes en bil av modellen 
BMW 320 E91 Touring. Denna bil klassas varken som en stor eller liten bil och passade därför 
bra att utgå ifrån. Referensmodellen togs fram genom att förarplatsen fotades och måttades och 
sedan modellerades upp tredimensionellt i CAD-programmet Solidworks. 
 

4.5.2 CAD-modellering slutkoncept 
Med hjälp av den tidigare konceptgenereringen fanns nu en övergripande bild av hur konceptet 
skulle modelleras upp. Med detta som stöd detaljritades konceptets olika delar upp var för sig 
och sammanställdes sedan till en komplett konstruktion. Under CAD-modelleringen bestämdes 
det i detalj hur och med hjälp av vilka komponenter reglagets funktioner skulle möjliggöras. 
Nedan visas den sammanställda konstruktionen följt av bilder med tillhörande beskrivningar 
av konceptets olika komponenter tillsammans med övergripande monteringsanvisningar. 
 

4.5.2.1 Sammansatt slutkoncept 
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Figur 21 - Slutkoncept   Figur 22 - Slutkoncept 

 
I figur 21 ses alla delar sammansatta i sin helhet och i figur 22 visas ett förslag på varianten med 
elektriskt styrd gas. I den andra bilden, figur 22 har en potentiometer fästs på ett vinkeljärn 
som monteras i L-plåten. Potentiometern placeras med sitt rotationscentrum på samma ställe 
som reglagets nedre axels rotationscentrum. Potentiometern kopplas sedan ihop med den 
rörliga axeln med hjälp av att placera potentiometerns “visare” i ett rör. Detta rör sitter 
fastskruvat i axeln och följer på så vis axelns rörelse. 
 

4.5.2.2 Reglagets ledning nedtill 
 

 
Figur 23 – Reglagets ledning nedtill 

I figur 23 visas reglagets ledning nedtill som fungerar genom att ett kullager av typ 6000 2RSH 
(2) monteras i ett urfräst hål i det nedre fästet (1). Reglagets U-profil (6) monteras sedan fast 
på det nedre fästet genom att placera en bult (7) genom U-profilen och lagret. Mellan det nedre 
fästet och U-profilen monteras en plastbricka (3) på var sida för att det inte ska bli metall mot 
metall. Bulten låses sedan med hjälp av en mutter (5) i andra änden. Inbyggnadsmåtten för 
enradiga spårkullager är enligt SKF:s katalog om spårkullager i enlighet med ISO 15:1998. 
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4.5.2.3 Reglagets ledning upptill 

 
Figur 24 – Reglagets ledning upptill 

I figur 24 visas reglagets ledning upptill som fungerar genom att två sintrade bronsbussningar 
(3) monteras i U-profilens (1) övre hål. Därefter placeras överdelen (2) i U-profilen och en axel 
(4) monteras genom både U-profilen och röret. Hålen i U-profilen har tolerans H7 och axeln 
tolerans f7-f8, information hämtat från SKF:s katalog om bussningar, axialbrickor och band om 
de aktuella bussningarna. Axelns rotation låses sedan genom att en stoppskruv (6) monteras in 
i axeln och den övre delen.  Slutligen låses axeln i sin längdriktning med hjälp av en låsring (5) 
som placeras i ett svarvat spår i axeln. 
 

4.5.2.4 Reglagets hållbroms 
 
 

 
Figur 25 – Reglagets hållbroms 

I figur 25 visas reglagets hållbroms som låser reglaget i bromsat läge. Hållbromsen består av en 
spärrhake (2) kopplad till en solenoid (3) och en tandad bricka (1). På grund av platsbrist fick 
delarna monteras snedställda inuti konstruktionen, något som visade sig vara bättre då 
solenoiden inte behöver lyfta spärrhaken uppåt. Solenoiden fick istället vara av varianten där 
den i strömsatt läge flyttar sin axel till bottenläget och därmed låser rotationen av axeln över. 
När strömmen bryts har den en fjäder som gör att den återgår till sitt yttersta läge vilket gör att 
axeln över kan rotera igen. Spärrhaken är monterad på en axel som är gängad i den yttre änden 
där en låsmutter placeras. 
 

4.5.2.5 Reglagets stag 
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Figur 26 – Reglagets stag   Figur 27 – Reglagets stag 

 
I figur 26 och 27 visas reglagets stag som kopplar samman reglaget med pedalerna. 
Monteringen sker genom att två plastbrickor placeras på sidorna om länkhuvudet (1) och allt 
låses sedan fast med hjälp av en M8 bult och mutter. Stagets rör (3) har en invändig M8-gänga 
och länkhuvudet (1) en utvändig M8-gänga. En mutter (2) skruvas först på länkhuvudet och 
därefter skruvas stagets rör på länkhuvudet. Muttern låses sedan fast mot röret. En rundstav 
med utvändig gänga (4) sätts i röret och en mutter skruvas på. Efter detta skruvas ett länkhuvud 
med invändig gänga (5) på och muttern skruvas sedan tillbaka och låser sedan fast länkhuvudet. 
 

4.5.2.6 Reglagets pedalfästen 

 
Figur 28 – Reglagets pedalfästen 

I figur 28 visas reglagets pedalfästen som kopplar ihop stag till pedaler. Dessa består av två 
metallplattor som kläms ihop med hjälp av bultar. Mellan metallplattorna och pedalen placeras 
gummi för att minimera åverkan på pedalerna. Fästet till bromsstaget (1) är förlängt för att 
bromsstaget inte ska hamna i vägen för föraren, därav är också detta fäste robustare. Fästet till 
bromspedalen är gängad invändigt där staget monteras med hjälp av en M8-bult med låsbricka. 
Fästet till gaspedalen (2) kopplas sedan ihop med staget med hjälp av en M8-bult och en 
låsmutter. 
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4.5.2.7 Reglagets övre del inklusive handgrepp 

 
Figur 29 – reglagets övre del inklusive handgrepp 

I figur 29 visas reglagets övre del som består av ett övre rör med invändiga M5-gängor (2). Det 
nedre röret (1) förses med hål som medför att det övre röret går att justera till önskad höjd med 
hjälp av två M5-skruvar. För att kunna fästa handgreppet (3) är det övre röret svarvat till 
greppets innerdiameter och två M4-hål har gängats. Handgreppet placeras på röret och skruvas 
fast med två M4-skruvar. Denna justering medför att reglaget passar till fler fordon och 
personer. Genom att justera handgreppet till en höjd som ger stöd för underarm och ett avspänt 
läge i handled går det att optimera ergonomin. 

4.6 Slutligt resultat / Slutligt koncept 
Med den färdiga CAD-modelleringen som grund kunde den nu utvecklas ytterligare och 
finjusteras för att ge konstruktionen ett mer tilltalande utseende. Därefter gjordes en rendering 
av den färdiga CAD-modelleringen. Resultatet av CAD-modelleringen visas nedan i figur 30.  
 
 

 

 
Figur 30 – Slutligt koncept 
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5 Analys och resultat av studiens frågeställningar 
Detta kapitel besvarar studiens frågeställningar genom att behandla konceptstudiens 
resultat tillsammans med en analys. 

5.1 Frågeställning 1 – Vilka krav ställs på den här typen av produkt? 
Examensarbetets första frågeställning gällde vilka krav som ställs på den utvecklade produkten. 
Denna fråga ställdes för att få ett bra underlag för själva produktutvecklingen och för att kunna 
utveckla produkten på bästa möjliga sätt. 
  
Svaret på frågeställningen togs fram genom arbetets förstudie som hittas under kapitlet 
genomförande och resultat. Resultatet nåddes genom att undersöka den tilltänkta målgruppen, 
konkurrenter på marknaden samt de lagar och regler som gäller för denna typen av produkt. 
Denna information sammanställdes sedan och låg till grund för arbetets produktspecifikation. 
Specifikationen innehåller alla krav på denna typen av produkt som har kunnat utläsas i denna 
undersökning. Produktspecifikationen hittas i kapitel 7, bilaga 5. 
 
Resultatet av frågeställningen låg sedan till grund för arbetets konceptframtagning. Genom att 
följa produktspecifikationen kunde ett koncept utformas som var anpassad för kraven på 
dagens marknad. 
 

5.2 Frågeställning 2 – Stämmer Work System Lifes förställa krav 
överens med önskemålen från den tilltänkta slutanvändaren? 
Arbetets andra frågeställning ställdes för att se över både tillverkarens och användarens krav 
och önskemål på produkten. Detta för att kunna analysera båda parterna och för att sedan 
kunna korrigera eventuella avvikelser vid jämförelse av företagets kravspecifikation och dagens 
krav från slutanvändaren. Denna frågeställning ansågs viktig att undersöka för att undvika att 
ta fram ett koncept som inte motsvarar förväntningarna hos dagens slutanvändare. 
 
Svaret på frågeställningen undersöktes under arbetets förstudie som hittas under kapitlet 
genomförande och resultat. Genom intervju- och enkätundersökning kunde slutanvändarnas 
krav sammanställas. En jämförelse mellan Work System Lifes krav och kraven från 
slutanvändaren visade att kraven stämde överens förutom avsaknad av ett krav i Work System 
Lifes kravlista. Detta krav var “Skydd mot olja eller fett”, något som kanske kan tyckas självklart, 
men som tål att understrykas i produktspecifikationen. 
 
Resultatet från den andra frågeställningen kompletterar resultatet från den första 
frågeställningen och gav en större säkerhet och reliabilitet i kravspecifikationen inför det 
fortsatta arbetet med konceptgenereringen. 
 

5.3 Frågeställning 3 – Hur ska produkten utformas för att underlätta 
användningen av produkten? 
Arbetets tredje frågeställning ställdes på grund av att vid en produktutveckling av en sån här 
typ av produkt är det väldigt viktigt att produkten är enkel att lära sig och förstå samt att det är 
en enkel installation av produkten, det vill säga montering och demontering. Därför var de 
tilltänkta kunderna och montörer av produkten en viktig part av den här frågeställningen. 
 
För att svara på denna frågeställning behövdes två parter analyseras, användaren och 
montören.  Användarens krav togs fram genom arbetets förstudie som hittas under kapitlet 
genomförande och resultat och montörens krav togs fram genom en utökad förstudie som 
hittas under samma kapitel samt genom observation av tidigare installationer utförda av 
företaget. 
 
Resultatet av undersökningarna visade att det ur slutanvändarens perspektiv krävdes att 
reglaget var justerbart i framförallt höjdled, detta för att kunna anpassa stöd för underarmen 
och även medge ett avspänt läge för handleden vid körning. Reglaget ska även kunna utrustas 



Analys 

49 

med extrafunktioner som körriktningsvisare, hel-/halvljus-kontroll och signalhorn samt 
inneha en pålitlig hållbroms som inte kräver växling av grepp vid användning. 
 
Resultatet av undersökningen ur monteringens perspektiv visade att det krävs att reglaget är 
anpassat för dagens bilar, där pedalinfästningen ofta har ett annat utförande än de bilar som 
dagens reglage är avsedda för. Det visade sig även att justeringsmöjligheter hos reglaget är 
viktigt för att undvika extraarbete i de fall då kunder inte har varit nöjda med reglagets position 
efter en viss tids användning. 
 

5.4 Frågeställning 4 – Hur skiljer sig vår produkt från de produkter 
som finns på marknaden idag? 
Arbetets fjärde och sista frågeställning ställdes då den ansågs viktig vid analys av resultatet och 
vid eventuell vidareutveckling av produkten. För att svara på denna frågeställning behövde 
konceptet vara helt färdigställt. Utvecklingen av detta hittas under de två kapitlen 
genomförande och resultat samt färdigställande och CAD-modellering. Resultatet av 
frågeställningen visade att det som framförallt skiljer denna produkt mot andra produkter på 
marknaden idag är enklare höjd- och sidjustering, hållbromsens utformning samt möjligheten 
att styra fordonets gasverkan elektriskt. 
 
På reglaget finns till skillnad från andra produkter på marknaden en möjlighet till höjdjustering 
genom att reglagets övre del går att höja eller sänka. Detta var något som framkom vid arbetets 
förstudie då flera av användarna ansåg att detta var viktigt då de andra reglagen på marknaden 
efter installation hade en fast höjd som enbart gick att ändra genom att göra om installationen. 
Genom att ha denna höjdjustering minskas risken för omfattande omarbete de gånger kunden 
i efterhand visar sig vara missnöjd med höjden på reglaget. Reglagets infästning ger även 
möjlighet till viss justering i sidled. Detta är även något som de undersökta konkurrenterna inte 
har någon universell lösning på. Genom detta kan installationen av reglaget underlättas 
ytterligare. 
 
Reglagets hållbroms skiljer sig också, framförallt gentemot konkurrent nummer två genom att 
ha fler låsbara lägen. Detta medför precis som höjd- och sidjusteringen en enklare installation. 
Konkurrent nummer två har ett reglage som bara är låsbart i ett läge och detta medför att detta 
läge måste anpassas så att bromsstaget befinner sig i det läge där det ger full bromsverkan vid 
installationen. Med denna typ av hållbroms går detta problem att undvika och därmed minska 
installationstiden. 
 
Detta koncept öppnar även upp för möjligheten att styra fordonets gasverkan elektriskt. Något 
som ännu inte existerar hos de undersökta konkurrenterna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel beskrivs konceptstudiens implikationer, slutsatser och rekommendationer, 
arbetes validitet och reliabilitet följt av förslag på vidare arbete.  
 

6.1 Implikationer 
Då detta arbete endast berört konceptfasen av en produktutveckling har vissa delar inte berörts 
i arbetet, men med hjälp av denna rapport har företaget nu en grund att arbeta vidare på vid 
fortsatt utveckling av produkten. Arbetet kommer förhoppningsvis även att hjälpa företaget att 
undvika vissa omvägar vilket skulle kunna snabba på produktutvecklingsprocessen. 
 
Eftersom företaget i nuläget inte har något eget reglage utan köper in från ett konkurrerande 
företag skulle en fortsatt utveckling av denna produkt också medföra att företaget kan sälja både 
produkten och tjänsten och därmed öka sin omsättning. Detta skulle även förenkla eventuella 
vidareutvecklingar av produkten då de själva kan utveckla uppgraderingar och på så sätt 
bespara onödiga ombyggnader vid installation i bilen. 
 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med detta examensarbetet var att ta fram ett koncept på ett gas- och bromsreglage som 
sedan skulle kunna ligga till grund för kommande tillverkning av produkten. Utifrån de 
avgränsningar som gjorts i arbetet och med de förutsättningar och den tid som funnits anses 
syftet vara uppfyllt. Konceptstudien resulterade i en 3D-modellerad prototyp med en 
konstruktion som är utvecklad till en sådan grad att en fysisk prototyp skulle vara möjlig att ta 
fram för testning. I och med detta anses arbetet skulle kunna ligga till grund för en fortsatt 
utveckling av produkten. 
 
En lösning på frågeställning ett “Vilka krav ställs på den här typen av produkt?” togs fram och 
med hjälp av detta gavs arbetet en bra grund inför den kommande konceptgenereringen. 
Frågeställning ett anses vara besvarad. 
 
En lösning på frågeställning två “Stämmer Work Systems förställda krav på produkten överens 
med önskemålen från den tilltänkta slutanvändaren?” togs fram och med resultatet från denna 
frågeställning, i kombination med resultatet från frågeställning ett gavs en utökad grund inför 
den kommande konceptgenereringen. Frågeställning två anses vara besvarad. 
 
En lösning på frågeställning tre “Hur ska produkten utformas för att underlätta användningen 
av produkten?” togs fram och resulterade i en välplanerad konstruktion som både underlättar 
användningen för slutanvändaren och montör av produkten. Frågeställning tre anses vara 
besvarad. 
 
En lösning på frågeställning fyra “Hur skiljer sig vår produkt från de produkter som finns på 
marknaden idag?” togs fram, och med hjälp av detta har företaget nu en bra förståelse för 
konkurrenternas lösningar samt ett lösningsalternativ att själva arbeta vidare med. 
Frågeställning fyra anses vara besvarad. 
 

6.3 Validitet och reliabilitet 
Intervjuer och enkäter användes som metoder för datainsamling. Dessa metoder ansågs 
passande på grund av att en intervju ger en djupare förståelse för intervjupersonens egna tankar 
angående produkten som enkäten sedan kan stärka eller motbevisa. För att få en högre säkerhet 
gällande ifall de kundbehov som framkommit i arbetet är representativt för hela målgruppen 
skulle fler personer kunna tillfrågas. Men med den insamlade datan, informationen från 
företaget och marknadsundersökningen ansågs detta ändå som en stadig grund för att utveckla 
ett grundkoncept. Vid vidareutveckling av konceptet skulle även marknadsundersökningen 
analyseras ytterligare. 
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Litteraturen som använts under arbetet har främst varit kurslitteratur från kurser från 
programmet Maskinteknik på Jönköpings Tekniska högskola. Övrig litteratur har varit 
rekommenderad av lärare på högskolan som sedan lånats från Jönköping Universitys 
Högskolebibliotek. De olika litteraturerna har även jämförts med varandra för att se så att 
metoder från olika författare beskrivs och används likadant. Övriga källor som använts i arbetet 
har varit hemsidor som anses trovärdiga på grund av att de tillhör välkända företag och statliga 
bolag med lång branscherfarenhet. Arbetet har även använt sig av många källor som granskats 
och jämförts för ökad pålitlighet.  
 
De metoder som använts vid genomförandet av arbetet är välkända metoder som beskrivits i 
den studerade litteraturen. Metoderna har även lärts ut och använts under flertalet kurser 
under utbildningens gång och rekommenderats av handledare. Metoderna ansågs därför 
pålitliga och passande för detta arbete. De valda metoderna har sedan eftersträvats att 
användas på ett så objektivt sätt som möjligt för att undvika att arbetet blir för påverkat av 
personliga åsikter. Men att avgöra hur hög grad av subjektivitet som i verkligheten haft en 
omedveten påverkan på urvalen kan dock vara svårt att avgöra. För att undvika detta i största 
möjliga mån har därför vissa av utvärderingarna gjorts tillsammans med personer utan 
koppling till projektet.  
 

6.4 Vidare arbete eller forskning 
Då detta arbete endast berört konceptfasen av en produktutvecklingsprocess gjordes vissa 
avgränsningar vid projektets start samt under projektets gång. Vid vidareutveckling av 
produkten skulle dessa avgränsningar behövas ses över. Nedan följer förslag på vad som skulle 
kunna arbetas vidare med konceptet. 
 
Konceptet är utvecklat till en sådan grad att alla komponenter i CAD-modellen fungerar 
tillsammans, dock saknas en FEM-simulering. Innan en fysisk prototyp tas fram för testning 
skulle konceptet behöva genomgå en FEM-simulering som sedan skulle behöva analyseras och 
konceptet skulle eventuellt behöva justeras om beroende på resultaten från simuleringen. I 
detta steg skulle även produktens material och dimensioner kunna ses över och optimeras. 
Nästa steg skulle sedan vara ta fram en fysisk prototyp för testning. Med hjälp av denna 
prototyp skulle konceptet kunna föras in i sin verkliga miljö där dess funktioner skulle kunna 
ses över och utvecklas ytterligare.  
 
Vid vidareutveckling skulle även ett reglageskydd behövas ta fram, detta för att skydda reglaget 
och för att undvika att smörjmedel från rörliga delar kommer i kontakt med användaren vid 
körning. Med hjälp av ett reglageskydd skulle reglaget även kunna integreras mer i bilens 
inredning då reglageskyddet till exempel skulle kunna tas fram i flera färger för att 
överensstämma med bilens inredning.  
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

7.1 Bilaga 1 – Ganntt-schema 
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7.2 Bilaga 2 – Checklistor för riskbedömning av repetitivt arbete 
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7.3 Bilaga 3 – Personlig intervju 
 

Denna intervju genomfördes 21 mars 2018. Intervjun varade i 40 minuter spelades in med 
Markus tillåtelse. Markus blev innan informerad om syftet med intervjun och gav även oss 
tillåtelse att använda hans namn och citat från honom i kommande rapport. Nedan följer 
transkriberingen av den inspelade intervjun. Markus är sedan sin olycka 1992 kund hos Bil o 
Marin Textil AB i Linköping som gör individanpassningar av bilar för personer med olika typer 
av fysisk nedsatt förmåga. 

Freddy: Vi hade en fråga kring produkten om vad med produkten som skulle kunna få dig att 
byta men det känns som att du svarade lite på det tidigare att det handlar om närheten till 
verkstaden och relationer med dom? 

Markus: Det är precis det, kontakten och närheten. Att dom är en fungerande verkstad som 
gör specialanpassningar. Även om de sätter i färdiga reglage så har dom ju hållit på så länge och 
det ena handikappet är inte det andra likt och alla kan behöva olika saker. Som jag, det finns ju 
ingen som har som jag som sitter i rullstol och en hand också. Så det kom ju dom på hur de 
skulle lösa. Då fick de ju också bygga den här öglan som jag kan hålla i. 

Här om veckan gick till exempel min dammsugare sönder, jag har försökt laga den med 
silvertejp ett antal gånger. Så då tog jag isär den och kollade hur det såg ut och då såg jag att 
man behöver ta bort ett flens som satt limmat och då kan man bara skära av slangen och sätta 
dit den igen. Men då kände jag att det klarar jag inte av så jag åkte ut till dom och kollade om 
dom ville bli dammsugarreparatör. Så det kunde dom ju fixa i stunden och jag frågade vad dom 
ville ha betalt, men det ville dom inget ha, inte ens för fika eller något. Så man har ju bra kontakt 
med dom och betyder ju jättemycket. 

Freddy: Vilka funktioner tycker du är viktiga att ha i det här reglaget? Som till exempel 
blinkers. 

Markus: Det är ju blinkers och hel/halvljus och sen kan man också ha tutan där då. Det har 
varierat men som det är nu så är den inte inkopplad. Man behöver ju inte alltid hänga på tutan. 
Ibland så känner man att man vill tuta på någon som gör något fel, men å andra sidan eftersom 
han har gjort fel och kört ut framför mig så måste jag också bromsa. Jag kan ju liksom inte göra 
både och. Om jag hade kunnat bromsa och tuta på samma gång så hade det gått men nu får jag 
bromsa och sen tuta i efterhand. Jag kan ju inte tuta och köra rakt i den personen. 

Freddy: Du kanske kan sätta hållbromsen på halvt och tuta samtidigt? Men det kanske man 
inte vågar chansa med. 

Markus: Haha ja det skulle ju vara det i så fall. 

Freddy: Den där hållbromsen, är det ett måste? 

Markus: Ja det är det och framför allt för mig. Många skulle ju klara sig utan men när jag 
greppar ratten med protesen så stänger jag av den så att den inte kan öppnas av misstag. Många 
bromsar ju och sen tar dom den andra handen och ändrar växelväljare. Men det kan inte jag så 
jag måste lite till hundra procent på att den funkar. 

Men den har blivit mycket bättre för nu är det en elektrisk variant av hållbroms. Det är som att 
trycka på en grej och så är det något elektriskt som slår till som gör att den håller sig i bromsat 
läge. 

Freddy: Är det som på nyare bilar med en elektrisk parkeringsbroms? 

Markus: Ja precis! 
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Frida: Den vi kollade på idag lyfte man ju upp en grej på för hållbromsen. 

Freddy: Ja den var väl som den du pratade om förut Markus med en klack i ett kugghjul. Den 
de har idag köper dom in från en konkurrent och monterar den. Men de tycker att den är lite 
förlegad och skulle vilja förnya den och göra något bättre utav det. Det är väl som du sa att man 
nöter ut den där klacken ganska fort. 

Markus: Sen är jag i och för sig osäker på om det är någon mekanisk variant i grund och botten. 
Det är i alla fall elektriskt styrt men sen kan det ju ändå vara något mekanisk variant som går 
in och häktar i. Men det är ju inbyggt i det jag har idag så man ser inte hur det ser ut, på de 
gamla reglagen var det ju öppet så man kunde se. Men då oljade man ner sig också. 

Freddy: Är det någon plastkåpa över det du har idag? 

Markus: Det är mer en skinnbälg över så att säga. 

Freddy: Men då skyddar den då också mot att du får olja på dig? 

Markus: Ja precis. 

Freddy: Tror du att det är viktigt att man kan dela bil men någon annan så att den andra kan 
köra bilen med pedalerna? 

Markus: Det tycker jag såklart. Dels tror jag inte man får ta bort fotreglagen för att man ska 
kunna köra den så också. Sen kan man tänka sig olika lösningar. Sen vill jag att man ska kunna 
köra med fötterna, dels förut när jag bodde ihop med någon så ville man att båda ska kunna 
köra som vanligt. Men också om man ska lämna in bilen, en vanlig verkstad för service eller vad 
det är så vill man inte förklara varje gång vad de ska tänka på och så glömmer det bort det och 
så funkar det inte ändå sen. De brukar ofta fråga hur det funkar och då kan jag bara säga att ”du 
kör som vanligt”. Då riskerar man inte att dom krockar eller glömmer bort hur man gjorde. 

Freddy: Om man bortser från det här med nära kontakt, vad är viktigt för dig med själva 
reglaget? Så som utseende och så vidare. 

Markus: Egentligen är det såklart funktion som är det viktigaste. Det som jag framför allt 
upplever är jätteviktigt är att man har en avlastande ställning så att man inte statiskt måste 
hålla sin hand utan stöd för armbåge någonstans. Så som reglagen ser ut nu så passar den lagom 
för de allra flesta nyare bilar har en liten låda mellan sätena, som ett armstöd. Så som det är, 
åtminstone för min längd så har det varit helt perfekt med stöd för armbågen och då har jag 
alltid stöd där. Sen om man kör längre sträckor på landsväg så har man ju farthållare, men även 
i stan kan man köra ganska långa perioder som blir jobbigt att hålla om man inte har stöd för 
armbågen. 

Det byggde jag faktiskt själv till en Ford Sierra som inte hade en sådan låda mellan sätena, så 
det blev jättejobbigt. Så jag byggde istället en egen låda, som i och för sig inte kunde vara där 
hela tiden för att den stod upp så mycket när jag skulle ta in rullstolen. Jag hade rullstolen i 
framsätet i den då. Men då stack lådan upp för mycket så jag fick inte in rullstolen. Men då 
gjorde jag lådan avtagbar så jag kunde plocka bort den, ta in rullstolen och sen sätta tillbaka 
lådan. Så lite är det ju så att man får hjälp av företagen att ta fram bra lösningar men man får 
ju också vara själv den bäste dräng ungefär och hitta på lite eget. 

Freddy: Ja det är ju det som är poängen med att vi är här, för att du vet ju vad som fungerar 
och inte fungerar och vi kan ju bara spekulera egentligen. 

Markus: Sen samma sak med vänster hand, den kan jag ju inte heller bara sitta och hålla. För 
den är ju konstant på ratten. Många gör ju, som du själv kanske tar ner handen när du åker 
längre men jag kan ju inte det. Den där rattspenan sitter ju ungefär tio i två på ratten och ibland 
har den suttit kvart i två i någon annan bil. Det är ju för att det ska bli lagom för att få stöd av 
armstödet. På Volvon som jag har nu så räckte inte det för då kom armstödet lite längre ned 
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men då byggde vi bara på en liten extrakudde på det ordinarie armstödet som man snäpper dit 
med ett kardborreband bara. Så nu har jag armbågen mot den kudden. 

Freddy: Det känns som det är svårt att göra någonting som passar för alla med det här. 

Markus: Ja det är ju mycket individanpassningar som gäller för handikapp. 

Frida: När du har delat bil med någon eller när någon annan har kört den, har den upplevt att 
reglaget har varit i vägen? För det har vi kollat lite på i mindre bilar att sätet inte går att dra 
fram helt. 

Markus: Så var det till exempel när jag köpte min andra bil 2000 på bilstödet, en Mercedes. 
Då var det bara jag som skulle köra den, jag hade inte sambo eller något annat då. Det reglaget 
var golvmonterat och dom sätter det på skenan som stolen löper på. Då fick jag visa hur jag 
hade stolen och sen satte dom reglaget lite framför. Sen då när jag träffade min fru så skulle 
hon börja köra den bilen, då drog hon fram sätet så mycket som hon ville först men då gick det 
inte att köra bilen för då kom sätet emot bromsen. Så fort hon var emot bromsen så trycks den 
framåt och då går det inte köra. Så hon kunde bara flytta fram sätet så mycket. Så det blev ju 
lite att köra med tårna för henne. 

Sen när jag köpte första bilen när hon var med i bilden, då såg vi till att den gången vi lämnade 
in bilen för att montera ett handreglage så ställde vi in sätet efter henne och sa att så som sätet 
sitter nu så måste reglaget fungera. Bakåt går ju att justera för min del ändå. 

Freddy: Vet du hur det ser ut med krav hos bilprovningen, finns det regler för bromsar med 
handreglage? 

Markus: Ja det är det ju såklart, dels så ska det ju registreringsbesiktigas. Jag vet inte hur det 
är om man kan bygga något eget och om dom tycker att det är bra så godkänns det eller om det 
måste vara utprovade produkter. Det jag däremot vet är att dom har ju ingen koll dom här 
besiktningsgubbarna. Säg att du sätter dit en dragkrok och registreringsbesiktningar det så 
kollar dom ju det varje år sen och ser till så att det ser bra ut. Det ska ju vara samma sak med 
reglagen som är monterat och kolla varje år om det sitter bra och så vidare, men dom bryr sig 
inte för fem öre. Sen har man ju tack och lov lite koll själv så man ger sig ju inte ut om man inte 
är säker på att det fungerar, speciellt bromsen då. 

Freddy: Vi såg en väldigt enkel variant av ett reglage där man kopplade in hela reglaget på tre 
minuter. 

Markus: Jag har en sån, men jag har lånat ut den nu till en kompis som sitter i rullstol. Han 
köpte en Porsche nu och ville låna det i väntan på att de ska montera ett ordentligt reglage. Det 
är som två stag ner till gasen och bromsen och sen har man reglaget i knäet och gasar med 
tummen och bromsar genom att trycka ner reglaget. 

Freddy: Det måste vara jobbigt att gasa med tummen eller? 

Markus: Ja det blir ju det att man måste trycka lika hårt med tummen som man måste trycka 
med foten på gaspedalen. Det jag har nu blir det ju en utväxling i så att det går att justera 
motståndet för att gasa och bromsa. 

Freddy: Men det andra är inget du har kört med under längre perioder? 

Markus: Nej utan det har varit mer i mellan bilar i väntan på att de ska installera ett ordentligt 
så bara en sådär tre, fyra veckor. Många kallar det för resereglage så kan man ta med det där 
och sen kan man hyra en bil. Jag måste ju då också ta med mig min motsvarighet till rattkula 
så att jag kan styra bilen också. Många jag känner som sitter i rullstol behöver faktiskt inte ens 
rattkulan utan de kör utan den, så länge bilen har servo så funkar det faktiskt bra. Det finns 
inga krav från trafiksäkerhetsverket på att man ska ha det utan det enda är att man ska kunna 
köra bilen och det bestämmer man själv om man gör. 
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Freddy: Jag tycker att du täcker allt vi har haft frågor om väldigt bra, vi funderar ju mycket 
över funktioner över just reglaget som är viktiga när man ska ta fram den. Det kan ju vara svårt 
att vikta funktioner, speciellt små individanpassade funktioner. Så vi får väl hålla oss till den 
mekaniska delen till gas och broms och resten blir tilläggsfunktioner. 

Frida: Jag tänkte på en grej, nu har du det ju väldigt bra att du bor nära den här verkstaden. 
Hon vi pratade med idag sa att många av de befintliga produkterna är väldigt osmidiga att 
installera. Så om du skulle bo till exempel ute på landet, skulle du vilja kunna gå in och fixa 
saker själv eller ställda om det? 

Markus: Ja till viss del, på de gamla reglagen som satt mer öppet så såg man ju direkt hur 
skruvar och så satt. Så dom kunde jag ju montera bort själv. Så det var ju bra om man skulle 
sälja bilen. Det har ju hänt att man ska sälja bilen och sen dagen efter ångrar sig köparen och 
då har jag suttit och skruvat bort reglaget helt i onödan. På dom nyare kan jag inte skruva av 
dom här själv, sen måste man gå in i elektroniken och nolla systemet. Det fungerar inte att bara 
dra ur sladdarna för då tror systemet att det är något som saknar. Då vill man ju vara extra säker 
på att affären är klar innan man lämnar in bilen för att montera bort reglaget och nolla 
elektroniken. 

Frida: Ja eller om man tar som till exempel min släkt som bor i Norrland långt ute på landet 
så kanske det är viktigt att kunna justera grejerna själv när man har 1,5 timme till närmsta stad. 

Markus: Ja om man kollar på de här äldre reglagen, även om de gick sönder mer. Det var ju 
den här wiren till gasen som gick av flera gånger. Eftersom det var så öppet och synligt hur det 
såg ut, även om jag inte reparerade grejerna själv så var det ju bra på ett sätt. Det var en sommar 
i juli när det var semesterstängt på Bil o Marin när wiren gick av. Då var det ju bara åka till valfri 
verkstad och visa att så här ser det ut, här har det gått av och fråga om de kan sätta i en ny wire. 
Det kunde de ju fixa då. Det behövdes ingen specialkunskap om handreglage för de kan ju se 
hur en wire går och sen dra om den. 

Freddy: Det blir svårare med de nya då? 

Markus: Ja jag tror det. Sen även de med elektronik och så som strular. 

Frida: Man ska ju göra reglaget smidigt, lätt installerat, fin design och man ska tänka på 
ergonomi. Det finns många saker att tänka på. Det blir ett litet pussel. 

Markus: Sen den här öglan jag håller i med ena handen, den kallas då tetragrepp. Egentligen 
är det som en gaffel ut bara från början. Tetra kallas det när man har brutit nacken. Du kan ju 
inte ha helt förlamade armar för då kan du ju inte köra. Det första som händer för många är att 
du kan röra armarna men vissa muskler fungerar inte, som till exempel att du inte har 
greppförmåga. Då kan du ju inte greppa om en ratt, men däremot har du så mycket kraft så du 
kan styra bilen om den har servo. Man kan även lätta en servo så att det går ännu lättare att 
styra bilen. Då lägger man handen i den här gaffeln och så kan man styra. Det är en sån gaffel 
som de har satt ihop där uppe också så att jag kan hålla om helt och hållet. 

En sak som jag också kan säga som är viktig för mig ur säkerhetssynpunkt men som alla inte 
tänker på. Det är det här att jag har långa ben och ganska stora fötter. Jag har ju sett de som är 
normallånga, 1,75–1,80 och då går inte benen lika långt fram även om man sitter ungefär lika 
långt från ratten och är då inte riktigt framme vid pedalerna. Men för mig blir det att mina fötter 
alltid är där framme. Så när jag gasar och bromsar så rör sig ju pedalerna och där är mina fötter 
och jag kan ju inte dra upp dom mot mig så jag har dom närmare. Då slår liksom knäna fram 
och tillbaka när jag svänger. Jag måste ha stöd för låren också och ska jag ha det så är fötterna 
i vägen så man riskerar att inte kunna bromsa. I alla fall i vissa lägen, foten kan ju röra sig åt 
sidorna när man svänger också och helt plötsligt så ska jag bromsa och så ligger foten bakom 
bromsen. Då sa dom på Bil o Marin att vi har för de som har spasticitet Alltså att fötterna själva 
börjar rycka, inte viljestyrt då men det rycker och rör sig lite med fötterna. Så då kunde de bygga 
om så att man kunde vika upp pedalerna. Sen sitter det ju med en wire bara så att när nån annan 
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ska köra kan jag bara vika ner dom igen. Så det där har jag ju haft på varje bil och det är något 
jag tycker är viktigt. Det undrade försäkringskassan i början varför jag skulle ha sånt då, men 
då fick jag förklara att det är för min egen säkerhet. Att jag kan hamna i en situation där jag 
måste bromsa hårt och så går det inte. Det vill man ju inte vara med om. 

Freddy: Är reglaget fortfarande mekaniskt kopplat till själva pedalen då eller hur fungerar det? 

Markus: Staget sitter monterat en bit upp över pedalen på själva järnet som går ner till 
pedalen. Däremot några Mercedes som jag har haft, där är gaspedalen golvmonterad. De andra 
pedalerna kommer ju uppifrån. Så då kunde man ju inte få den pedalen uppfälld. Istället så 
hade de så man kan kunde bygga in den lite så det har jag ju också gjort. Från början satte de 
bara en platta framför gasen för sådana som har spasticitet så att foten inte ska lägga sig på 
gasen. Så han byggde för den men det hjälpte ju inte mig ändå kom jag på sen. Då var det ju 
samma sak igen att när jag svänger så lägger sig foten bakom gasen. Jag kunde i och för sig gasa 
men inte fullt. Så om jag ska göra en omkörning och räknar med att jag ska hinna om jag gör 
en kick down och så går inte det för att gasen går bara halvvägs ner för där var min fot i vägen. 

Men då byggde han också in en speciallösning. Han byggde på en sida också som var ledad. Sen 
satt hela skyddet fast med magnet så när någon annan ska köra så går det att vika ihop hela och 
lägga under mattan så syns inget och inget är heller i vägen. 

Freddy: Det jag tänkte på förut var det med att du inte vill göra någon åverkan på bilen från 
reglaget. Så det är viktigt med hur man monterar den så man inte får några skador någonstans 
på bilen. 

Markus: Ja och det vet jag med äldre reglage, tidigare än innan jag skadade mig också. Då fick 
man gå på paneler och ta bort dom, man fick också skruva och borra i paneler för att fästa grejer. 
Så hade man haft ett sådant här reglage och sen plockar bort det så var det ju åverkan på bilen. 
Så det insåg de väl efter ett tag att det måste gå att göra på annat sätt så man inte förstör en bil 
och så har det ju blivit. De senaste bilarna jag har haft så syns det ju inte. På de första bilarna 
jag hade så fick man ta bort panelen under ratten för där skulle reglagen gå. Dessa reglage 
kallades för rattmonterade. De fästes under ratten och därför fick man ta bort panelen. Sen när 
man hade haft bilen i sju år så hittade man ju inte den där panelen. Man fick bilstödet var sjunde 
år på den tiden, idag är det var nionde år istället. 

Bil o Marin hade gjort en delad panel som satt under ratten, en pappvariant klädd i vinyl så att 
det inte skulle se helt b ut. Alltså att det inte bara var helt öppet under ratten. Så då frågade jag 
om de kunde göra en ny panel med hjälp av den delade och sätta ditt den istället. Det löste de, 
så efter två timmar kunde jag åka dit och hämta den bara och sätta dit den. 

Freddy: Har reglagen varit olika monterat, du berättade om de här som var infästa i skenan 
till stolen. Är det vanligaste sättet? 

Markus: Det är så det är nu i alla fall, sedan år 2000 har det varit det på de bilar som jag haft. 
Det kan ju vara för att jag har trivts med det reglaget som har varit och det är monterat på 
skenan till stolen då. Men varför jag också har fastnat för det reglaget är att det är ledat halvvägs 
upp. Så trycker jag det nedåt så gasar jag och skjuter jag hela framåt så bromsar jag. Det gör att 
jag kan göra både och samtidigt, precis som man kan göra om man har två fötter. De flesta är 
det antingen gas eller broms och då kan man inte göra det. Så jag kan ju burna om jag vill. 

Frida: Har du något som du vill tilläga som vi ska tänka på utöver det vi har lärt oss idag? 

Markus: Nej vi har nog fått med det mesta. 
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7.4 Bilaga 4 – Enkät 
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7.5 Bilaga 5 – Produktspecifikation 

 
 

 

Kriterium
nummer Cell Kriterium

Krav = K
Önskemål = Ö

Fukntion = F
Begränsning = B

1 1.1 Kriterier enligt
bilprovningens anvisningar

K B

2 1.2 Miljövänligt material Ö B
3 1.3 Medge säkerhet för förare K F
4 1.4
5 2.1 Framställning = Montering K B

6 2.2 Leverantörers inverkan får
ej ha negativ inverkan på miljön

K B

7 2.3 Enkel att montera Ö F

8 2.4 Tillverkningskostnad
<7600 kr per reglage

K B

9 3.1 Livslängd minst 9 år K B
10 3.1 Lätt att underhålla Ö B
11 3.1 Medge full gas- och bromsverkan K B
12 3.1 Uttrycka/Förtydliga funktion Ö F
13 3.1 Medge robust konstruktion Ö F
14 3.1 Passa i alla bilar med automatlåda Ö B
15 3.1 Montering i fordon utan svetsning Ö B

16 3.1 Justerbar längd, D-d för avstånd
i stor respektive liten bil

Ö F

17 3.1 Justerbar höjd +- 75 mm Ö F
18 3.1 Fäste i pedaler utan att borra Ö B
19 3.1 Ej åverkan på bil Ö B
20 3.1 Passa ihop med ”Autoadapts” grepp K F

21 3.2 Tåla skiftande temperaturer,
-40 °C - +70 °C

K B

22 3.2 Tåla skiftande luftfuktighet K B
23 3.3 Motverka vibrationer Ö F
24 3.3 Medge greppbarhet Ö F
25 3.3 Skydd mot olja/fett Ö F
26 3.3 Medge hållbroms K F

27 3.3 Medge övriga elfunktioner
(körriktningsvisare, hel-/halvljus

Ö F

28 3.3 Medge enkel rengöring Ö B

29 4.1 Enkel demontering
utan specialverktyg

Ö B

30 4.2 Återvinningsbart material Ö B

31 4.3 Inga hälsovådliga ämnen 
vid förstöring

K B
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7.6 Bilaga 6 – Skisser från brainstorming 
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7.7 Bilaga 7 – Kalkyl för koncept 
 

 
Kalkyl - Prisberäkning koncept 3 

 

 
Kalkyl – Prisberäkning koncept 2 
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Kalkyl – Prisberäkning koncept 1 

 


